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 مقدمه.

که در خود دارد، راو با ارزشی  بزرگ مفاهیممضمون خویش  اما در؛ رساله کوچک در حجمدو این 
 شده است، ونوشته  هـ8241رمحه اهلل در أول رمضان سال  أبو محزه املهاجر توسط شیخ جماهد

امری کار  دار وفرمانب  که لشکر مطیع و  از ساحات جهاد میباشد، شیخشخصی ضمیمه جتارب 
که با صدق و ی را  ، و ما این کلماتمیکند توصیهرا برای دولت اسالمی و جماهدین آزموده و صادق 

رساله مجع کرده امی چراکه این دو  نوشته شده بود درین جامعه اسالمی اخالص در مورد این دو صنف
 .طائفه منصوره درین عصر میباشداز ویژه گی های عمده ای  ویژه یگی

 میاست اما خواست را خماطب قرار داده دولت اسالمی امریان و سپاهیان رسالهم آنکه این دو و برغ
، و حق شیخ رمحه اهلل در تا مهه از مفاد آن مستفید شوند آنرا برای عامه مسلمانان نیز به نشر بسپارمی

 ، مهانطوریکه اهللدداء گردنیز ا بسته بود و عهدی را که با رب خویش برای جماهدین رسانیدن این پیام
روبرو با  در حالی نصیب گردانید که برایش در راه خودش [عراق ]  درین سرزمنی ت رامرگ شهاد

 ....حنسبه کذلک و اهلل حسیبه -بدون آنکه پشت گردانیده باشد دمشن قرار داشت
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 رساله اول

 
 

 وصایا
 ..... برای امیران
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 :اما بعد من واالهصحبه و علی آله و  علی رسول اهللو السالم  احلمد هلل و الصالة
عضی از رجال و متون  از زبان ب آنرا برای تو که  ستنصیحت های این بعضی !ای برادر جماهد و حمبومب

، از اهلل مسألت ی حکمت و فقاهت در آن داشته باشم، بدون آنکه دعو کرده ام  کتب مجع آوری
 .و اهلل من وراء القصد -م و پند برای مشا قرار دهد دارم تا آنرا  وسیله انتفاع برای خود

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[  8]  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، مهانطوریکه نبی صلی میباشدهنفته  ات دنیا و آخرت جناتدرین امر زیرا ؛ به اهلل اخالص داشته باش

رِجههه  لَ  َسِبيِلِه، ِفي َجاَهدَ  ِلَمن   اهلله  َتَكفَّلَ »: یداهلل علیه وسلم میفرما  َسِبيِلِه، ِفي ال ِجَهاده  ِإلَّ  يهخ 
ِخَلهه  بَأن   َكِلَماتِِه، َوَتص ِديقه  َكِنهِ  ِإَلى يَ ر جَعهه  َأو   ال َجنََّة، يهد  ر   َمعَ  ِمن هه  َخَرجَ  الَِّذي َمس   .[1]«َغِنيَمة   َأو   َأج 

و جز برای جهاد در راه  ،و قتال میکند جهاد در راه او  كه را كسى است كرده کفالت  اهلل: ترمجه
 شهید اگر مناید، جنت واردمنیشود ،  خویش بریون[ و وطن ] سنت از خانه  و تصدیق قرآن و او

 .برگرداند است شده خارج آن از جهاد براى كه منزىل مهان به ائمغن و پاداش و اجر با را او نشد
؛ مهانطوریکه از أيب موسی روایت است که قصدی نداشته باش ت جز بلند کردن کلمه اهللو از اعمال

یکه خباطر شجاعت ودلریی، و یا خباطر تعصب  شخص آن از رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم در مورد
، که کدام یکی د پرسیده شد، و یا خباطر ریاء و خودمنائی میجنگکه در برابر قوم و وطن خویش دارد

 ال عهل َيا ِهيَ  اهللِ  َكِلَمةه  لَِتكهونَ  قَاَتلَ  َمن  »: است؟ نبی صلی اهلل علیه وسلم گفتجنگیده راه اهلل  در

                                                   
 .متفق علیه.  1
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کس در راه لمه اهلل بلند و پریوز باشد مهانآنکه ک ید تاهركسیكه جنگ: ترمجه .[2]«اهللِ  َسِبيلِ  ِفي فَ ههوَ 
 .اهلل جنگیده است

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[  4]  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َتى ِإلَّ  َعَشَرة   َأِميرِ  ِمن   َما»زیرا : باش ه عدالت رفتار کن و خير خواه آنانبا رعيت خويش ب  بِهِ  ي هؤ 

مَ  له  ِإلَّ  يَ فهكُّهه  َل  َمغ لهوًل  ال ِقَياَمةِ  يَ و  ره  يهوبِقههه  َأو   ال َعد  هیچ امریی نیست حتی اگر : ترمجه ،[3]« ال َجو 
باشد اینکه در روز قیامت آورده میشود در حالیکه با زجنیز های  هعهده داشتر ب نیز امارت ده نفر را

را در عذاب  و او ،بسته کرده شده است ، او را این عذاب رها منیسازد جز عدالت اش[ جهنمی ] 
 .نگه منیدارد جز ظلمش

ِلِمينَ  َأم رَ  يَِلي َأِمير   ِمن   َما»مهچنان  َهده  َل  ثهمَّ  ال مهس  خهل   َلم   ِإلَّ  َويَ ن َصحه  َلههم   َيج  ، [4]«ال َجنَّةَ  َمَعههم   يَد 
، و سپس در مورد از مسلمانان را بعهده داشته باشد[ گروهی ] هیچ امریی نیست که امارت : ترمجه

 .داخل جنت خنواهد شد جایک ، جز این نیست که با آنانخوبی و خریخواهی آنان کوشش نکند
تَ ر ِعيَل »و مهینطور   َعَلي هِ  اللَّهه  َحرَّمَ  ِإلَّ  َلَها َغاش   َوههوَ  َيمهوته  ِحينَ  يَمهوته  َرِعيَّةً  َعب ًدا اللَّهه  َيس 

، در حالیکه ار داشته باشدگروهی را حتت رعیت وی قر   اهلل هیچ فردی نیست که: ترمجه. [5]«ال َجنَّةَ 
 .وی حرام منوده استاهلل جنت را بر  فریب کرده باشد،شان خیانت و مبرید و با ای

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[  3]  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نشست یا : طوریکهمناظره توأم با مشاوره : بپرداز مشاورت و مناظرهدر امور هميشه با اهل آن به 

 مهه اشرتاک کننده گان جملستعلیق این نظریات از  افکار برپا گردد، و نظریات و جهت طرح جملسی

                                                   
 .متفق علیه. 2
 .أخرجه أمحد و غریه مرفوعاً بإسناد حسن.  3
 .مسلم.  4
 .متفق علیه.  5
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جدیدی  و نظر تا آنکه رأی و مشورده دهنده گان در مورد موضوع و مسأله ای واحدی گرفته شود
 .انتخاب گرددو درست صواب  مهه آهنا مجع بندی گردیده و نظر سپس ،بوجود میآید
ودر کارها با ایشان : ترمجه؛ {اأَلم رِ  ِفي َوَشاِور ههم   }:اهلل متعال است اين قولفاد ستمو اين امر 
صلی اهلل علیه وسلم را به مشوره کردن دستور داده  درین آیت اهلل متعال نبی خویش ؛ کهمشورت کن

 .و حکمت بود [6]رجاحت نبوت و نبی صلی اهلل علیه وسلم صاحب که، باوجود آناست
 !؟اینکار را ترک بگوید پس مشا چگونه میخواهید

 .[7][کند نا امید نگردداستخاره   آنکه ، و آنکه مشوره کند پشیمان نشود: ]روایت است مهچنان
و آنکه به رأی خود اکتفاء میکند ذلیل آنکه به عقل خود تکیه میکند گمراه میگردد ، : ]دو گفته ان

، و آنکه از صاحبان اختیار کرده استدرستی را  ، و آنکه با صاحبان درایت مشوره میکند راه میشود
 .[8][خود است ز در رسیدن به هدفکمک میگرید پریو در پیش برد امورش  عقل و خرد 

 
مانند؛ امری ]  عم ازینکه امری عام، باشد [9]ی حقیقیامریی دارای جملس شور بناً الزم است تا هر ا -

 سریه ای باشد، اما تنظیم جهادی ویا ویا اینکه امریباشد  [املؤمننی و یا امری امارت ویا والیتی 
دادن مشوره طمع و  ، و یا کسیکهصاحب حاجتی که قصد رفع آنرا داردداشت که با باید خباطر 

خواست دنیوی و تفاخر و تکب دارد، و کسیکه فکر و رأی و خواهشات اش را در حکم و 
دگرگون میسازد، نباید و با این کارش حق و صواب، و فضای جملس را  مسئله شرعی در میآمیزد

 ، و از علی بن أبی[10][رأی را بگذار تا آنکه بگندد: ]طوریکه گفته اندمهان، ت گریدصور  مشوره

                                                   
 (.مرتجم. )در انگلیسی  wisdom=معرفت و دانائی معادل: رجاحة .  6
 .، رواه الطباين وغریه بسند ضعیف[ ندم استشار ، و ما خاب من استخار  ما. ]  7
من استغنی بعقله ضلَّ و من اکتفی برأیه زلَّ ، و من استشار ذوي األلباب سلک سبیل الصواب ، و من استعان بذي العقول فاز بدرک . ]8

 [.املأمول
 .ه اکثراً جماهدین جمالس شوری دارند، اما هرگز در امور به مشوره منی پردازندمراد شیخ رمحه اهلل از حقیقی بودن جمالس شوری اینست، ک. 9

 [.دع الرأي حتی خیتمر. ]10
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رأی و نظر پری : ؛ ترمجه[11][الشیخ خری من مشهد الغالم رأي: ]طالب روایت است که میگوید
 .[12].طفل است دید و چشم اندازهبرت از  مرد

و اهل مشوره و صدق و ر صاحبان س  مشوره نکن جز با  بقتال و حر  رعیت، و در امور
هرچه بیشرت دقت  ، وهبرت است توو نیل به اهداف برای  زیرا اینکار خباطر حفظ اسرار :اخالص

 .میباشد اصلحتو درین امر برای حمفوظ بودن تو و برادارنت و اسرار امورت به مهان اندازه 
و  کثرت  ه باب رمحت اهلل و کلید برکت او بوده، وه و مناظر مشور ]:گفته اند  مهانگونه ای که

 .[گمراهی منی کشاندسرگردانی و   بههرگز مشوره میپردازد  بهو نظریات شخصی را که آراء  اختالف
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[  2]  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بدون مشوره و مناظره بر ] که با رأی و اندیشه ات موافق است   و برحذر باش ازینکه آن نظری را

ح بدهی و به آن اکتفاء کنی و هالک گردی، و برحذر باش از قرین و دوست بد، که ترج [باالی آن 
تو  و نظر با رأی صحیتن رایت و علم وصاحبان د و صبور باش چون تو را به گمراهی میکشاند،

سخنان و سرزنش هایشان را  ور ترا سرزنش منایند؛ آنگاه برتوست کهو در امری از ام ،دنخمالفت کن
خباطر اما  و از علم و انتقاد آهنا استفاده کنی و بر سرزنش ایشان خشمگنی نشوی؛ ،یحتمل کن

و  یت و حیاء چننی اجنام ندهن و مروؤ فضل و عقل و س علم و جز در مقابل اهلکه ! داشته باش
 .[ و دمشن برتو غالب میآید ن رعب و هیبت ات ازبنی مریوددر غری آ]  یچننی آسان نگری 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[  5]  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                   
 .أخرجه البهقي يف السنن الکبی. 11
ز اهل علم، مراد شیخ رمجه اهلل ازین وصیت آنست، که امری باید از آراء و نظریه پردازی ها بیهوده در جملس اش بپرهیزد، و اجازه ندهد هرکسی ا. 12

سخن گویند، تا آنکه فضاء برای مباحثات و ... وغریه در مسئله ای شرعی و امور جهادی و رعیت داری ...و یا اهل جهل، دانا و نادان 
اختالفات باز شود، بدون آنکه گوینده عواقب کارش را تصور کند هرچیزی که خواست از هواء و خواهشات خویش سخن گوید و جملس شورا و 

 .دین را در شراط دشوار تصمیم گریی قرار دهند، و آهنا را گیچ سازندجماه
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حقایق  از آن نیست که در دین و دنیا بزرگرت بدانکه برای امری از دست دادن هیچ چیز و امریو 
بر گناهان و ]  نباید و از وی پنهان مباند و از حقایق امورشان غافل گردد؛اش  اخبار و احوال رعیت

پنهان  از تو چه چیزهای را و رعیت ات که مردمدانی  افگند، زیرا تو منی پردهایشان [ خطاء های 
خود را  و آگاه باش که و اگر بر آهنا مسلط نگردی امورت را به فساد و هالکت میکشاند؛ ،میکنند

از رعیت ] ، زیرا تو خود را در امن احساس خواهی کرد و آنچه حتت مسئولیت تو  پنداریدر امنیت ن
 .و آنگاه تو از بدترین امریان خواهی بودضایع گردد و از دست برود ،  مهه ستا [اموال و امور و 
ی  خری خواهصادق و اشخاص امنی و از اعمال و رفتار آن  و !شخصاً نظارت کن از امور خودتو 

و  ، و خریخواهامنی خیانت میکند[ گاهی ]  زیرا !رعیت گماشته ای آگاه باش امور ر تولیکه د
مستحکم و استوار باش؛  ، پس در امور که مسئولیت برعهده ای توستفریب میدهد صادق

كهم   األر ضِ  ِفي َخِليَفةً  َجَعل َناكَ  ِإنَّا َداوهده يَا }: مهانطوریکه اهلل متعال میفرماید  بِال َحق   النَّاسِ  نَ بَ ي   فَاح 
قرار ( فرمانروا )  خلیفه ما تو را در زمنی! ای داوود: ترمجه .{اللَّهِ  َسِبيلِ  َعن   فَ يهِضلَّكَ  ال َهَوى تَ تَِّبعِ  َول

، و از هوای نفس پریوی نکن که تو را از راه اهلل گمراه دادمی، پس به حق در میان مردم حکم کن
او را در اتباع هواء و نه ، بدون تسلیم دهی آن کوتاه منی آیدتفویض امری تعالی بر زیرا اهلل . ) کندمی

 .[13]( به گمراهی وصف میکند جز اینکه او رامعذور میدارد و هوس اش 
را داشته  در روی زمنی برپائی فساددر تلف و تباهی و ویرانی و کشتار عجله نکن، گوئی قصد و 

یب کاری ندارد، هرچند در اجنام آن مشاهبت خری فر خیانت و  این کار هیچ فرقی با چون! باشی
صاق باش و  روان مباش؛ رمه ای بدون چوپان آب و نو مهچو  ؛پیشه کنیبرای خود خواهان را 

در دنیا و  دراز مدت از تو یاد گار نیکی [14]، زیرا احسان ظنالی برادرانت گمان نیک داشته باشبا
 .رگرتین گناهان و خطاء ها حمفوظ میداردآخرت برجای میگذارد، و تو را از اجنام بز 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[  6]  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                   
 (.مرتجم. )28ص 8األحکام السلطانیة ج/املاوردي نقالً عن بدائع السلک يف طبائع املللک ؛ املاوردي .  13
 .گمان نیک= مجع حسن ظن.  14



 11 

اهلل عزوجل و پریوی از سنت  از اوامر که خود و سپاه خود را به اطاعت بر امری شایسته و الزم است
ئولیت خویش به اجنام حدود مسو در  !آراسته گردان ج صحابهو اتباع منه نبی صلی اهلل علیه وسلم

م احکام و ، سزاوار تر به التزاو قتال میپردازد به جهاد اهلل زیرا کسیکه خباطر دیند، آن دستور ده
منیگردد در صاحل در غری آن خود و رعیتت ، [15]رعایت حالل و حرام اهلل نسبت به دیگران میباشد

سی در حالیکه اسری هوا و هوس خود باشی، و هدایت ، و به کمال منری باشیحالیکه به فساد گرفتار 
ابینا باشد دیگری را کسی که ن  ممکن است چگونه ؛ زیراباشی مصر یگمراه  در منیگردی در حالیکه

عاصی ؟ و ذلیل تر از آن کسی نیست که گناهان و مد دیگری را عزیز گرداند، و ذلیل باشراه منایاند
اهلل او را عزت داده است،  ، و عزیر تر از آن کسی نیست که اطاعتگردانیده استاش او را ذلیل  

تو را تباه میکند و اخالق دین و  فجار برحذر باش، آنانکه با فساق و و مهنشینی مصاحبت پس از
 !!دمیساز  را دوراز حق و صواب تو 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[  7]  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
؛ اندبکشع برتو تنگ آید و ترا جمبوراً از حق منحرف و بسوی باطل و احتیاط کن ازینکه امور و اوضا 

ی عاقبت !بدان ، وآسانیها باز میکند بسوی گشایش راهی برایتها و مصائب یزیرا صب تو بر دشوار 
؛ و بدان که ی است که قصد اجنام آنرا داریهبرت از آن معصیتآن راهی که ترس از پریوی آن داری 

 .مدار دین بر صب استوار است
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[  1]  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 به أبی موسی أشعری؛ طوریکه عمر بیآرائیهبرت و زیبا و برحذر باش ازینکه خود را با سواری و لباس 

زیبا در تو و اهل تو نیک و لباس زیبا و خوراک و سواری  و برای من خب رسیده است]....: تنوش
در حالیکه مسلمانان را مهچون چیزی  زیاد شده و سخن از آن در میان مردم عام گردیده است

                                                   
 .18ص 8از کالم عالمة املاوردي در أحکام السلطانیة، ج.  15
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ازینکه به مانند حیوانی باشی که در وادیی  !ای بنده ای اهلل پس آگاه باش و بپرهیز، نیست
 در چاقی اش و فنا او ، در حالیکه هالکتبه چاقی خود منی اندیشدو جز ، زی میچردحاصلخی

ترین و تریه  و بدخبت ، دد رعیتش با او یکجا منحرف میگرددو بدان که هرگاه امری منحرف گر  ،است
 .[16][ آنست که رعیت خویش را تریه روز گرداند روز ترین شخص

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[  9]  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، و مدار آن سعی و  ، وقطب آن مکرصب استآن  قلث  : که جنگ مهانطوریکه میگویندو بدان

موارد هریک ازین  و باالی و زیرکی؛، و جلام آن هوشیاری و مششری و نیزه آن نرمی و رفق، کوشش
، و نتیجه سعی و  ابیب تأیید است و نتیجه مکر کامیص طوریکه نتیجه: آثار و نتاجیی مرتب میباشد

و امنیت  سالمتی و زیرکی ، و نتیجه هوشیاریو برکت امنیت و رفق ، و نتیجه نرمیفیقکوشش تو 
آنکه در آن : ]او گفت در مورد حرب سؤال کرده شد [17]از عمرو بن معدیکرباست؛ طوریکه 

پس  ؛[18][تلف کرده است کند خود را  جتاوز و آنکه سرکشی ر کند خود را یافته است،صب اختیا
 .ی و ندامت را در دنبال داشته استپشیمان ،عجله زیرا بسا !آگاه باش و خود را از عجله نگهدار

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[  01]  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هستند از راه  قتال [19]اصطالم ددکه در ص ویش، آنانکهخ در مقابل دمشناناهل آزمایش و شدت 

                                                   
 ت  رَّ م   البهیمة مبنزلة تكون   أن اهلل عبد یا فإیاك ها،مثل   للمسلمنی لیس بك،ومرك   ومطعمك لباسك يف هیئة   كبیت   هل  وأل لك ف ش ا أنه ن  غ  ل  بـ   وقد].... 16

عزاه يف  . [هرعیت   به ت  ی  ق  ش   من اسالن وأشقى ه،رعیت   زاغت زاغ إذا العامل أن لمـواع ن،م  الس   يف هاف  تـ  ح   وإمنا ،نالتسم   إال م  ه   هلا یكن فلم ، بص  خ   بواد  
 .للدینوري ، و أخرجه ابن أيب شیبة يف مصنفه بنحوه/کنز العمال 

 .و از أبطال صحابه رضی اهلل عنهم 17
 [.من صب فیها عرف ، و من نکل عنها تلف] ".البلدان فتوح" يف الب الذ ري عنه أسنده . 18

 (.جممرت . )لغت نامه دهخدا/از بیخ برکندن چیزی .  19
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که یجهت تقویت و محایت از ضعیفان تقسیم کرده اند آنان [20]را در سریه ها خویش ،رسیده اند
مأیوس به لزره در میآیند و و دمشن با شنیدن نام هایشان  ترسو ها از شجاعت ایشان جرأت میگریند

از چشمان  و، متزلزل مهراهی نکنیذلت بار و درین هنگام ا و آگاه باش که برادرانت ر  ؛میگردند
را بسا گروهی کوچکی بر گروه بزرگ به إذن اهلل غالب میآید، و هرگز ، زییباشغافل نجواسیس 

و تنها گذاشته  انتخاب نکن درحالیکه ضعیفان را ترک کرده دمشن را در صف نریومندان با جنگیدن
رغبت بسوی اهلل دارند؛ مهانطوریکه نبی صلی اهلل علیه  امید و ثرایشان کسانی هستند که اکباشی، و 

و اگر ضعیفان در میان تا : ؛ ترمجه[21]«بضعفائكم إل وت هر َزقون ت هن َصرون وهل»:مایدوسلم میفر 
قومی را با  و بدان که اهلل عزوجل! ویا پریوزی؟د ید که مشا روزی داده شو ینباشد ، آیا فکر میکن

 .ن نصرت و پریوزی میدهدشا های ضعیف ترین
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[  08]  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و بدان که این  !غافل نباشو اسحله قوی  اله أمینیو ک و پوشیدن جتهزات نظامی چون زره از محل

زره میپوشید و   ز شجاع ترین مردمان بود، اماا مهه از بزدلی نیست بلکه رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم
 و مهمات جتهیزات و خوبرتین و قوی ترین اسحله را محل میکرد؛ چون این ،میکردآهنی بر سر کاله 

مهانطوریکه  ار میکند و بردمشن ضربات مهلکی وارد میسازد،دمشن را مه در وقت مناسب اش ضرباب
جمهز به جتهیزات حربی باشد مگر ر جنگ ندیده ام که هیچ فردی را د]: میگوید [22]مهلبحبیب بن 

کاله زرهی داشته باشد جز اینکه نزد من   ش، و نه فردی را که در سر نددو شخصیکه نزد من بود
مهانا ! است راست گفته : ]؛ و زمانیکه این سخن را بعضی از اهل معرفت شنیدند گفتند[ یکدانه بود

در  شد که جنگجویان از آن غافل میباشند؛ زیرا اکثر ایشانراسالح و جتهیزات داری برتری های میبا
 اسلحه بیآورید اسلحه: و میگویند اسحله میخواهند و فریاد میکشند دیده ام کهمیدان جنگ 

                                                   
 .لشکر های کوچک جهادی.  20
 .البخاری.  21
 .للز ر كلي /یکی از شجاعان عرب و از اشراف ایشان در عصر مروانی بود ، األعالم : حبیب بن املهلب بن أيب صفرة .  22
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 .[23][...خبواهید بیشرتی را افراد یدرا خبواه بیشرتی افراد: بگویند نه اینکه... بیآورید

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[  04]  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و سهولت ها را مهیا   ، و برای برادران خود منابعو بادرایت عمل میکند مهانا امری با حکمتبدانکه 

ریوی جسمی خویش را و ن میدهد تا آنکه ایشان خود را تقویت کردهو در دسرتس شان قرار گردانیده 
؛ ود خوراک و نوشاک را احساس نکنندکمبو در هنگام مقابله با دمشن  طول روز  در افزایش دهند، و

جیب های زمانیکه  و ،افغان مهراه بودمیطالبان  طوریکه در یکی از جبهات با یکی از قادات
 .میآفتیم (زبیب ) آهنا را پ ر از کمکش  جماهدین را میدیدمی

            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[  03]  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وسائل  از و، تا اروه و مجاعتی تعنی کندبرای هر گسران و امریان مطاع بر امری الزم است تا 

خصوصًا قبل از  ،برادران خود نظارت و رسیدگی کند و اسحله و منابع غذائی و نقلیه ترانسپورتی
 یده باشد اجازه دخول دردنرا بدون آنکه جتهیزات شان کاماًل آماده نگر ، و آناآغاز هر معرکه ای

در هنگام حاالت ضرورت و نیازمندی و مسافات طویل سفر دست و  ،جنگ و حرب را ندهد
حالت شدت  عاجز آیند و در در مقابل دمشن و سختی های جهاد در راه اهلل تا مبادا خالی نگذارد،

 .رودهنگامیکه طوالنی بودن جنگ توقع  اً خاصت و نیازمندی قرار گریند؛
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[  02]  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصلحت راجح در  حاالتیکه  در ر بیشرت از سه جماهد سفر نکند، جزهبرت آنست که در یک موت

وظ و امن در میان ان الزم است تا با وسائل حمف، و مهچنتعداد آنان در یک موتر دیده شود کثرت

                                                   
 .عیون االخبار.  23
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با امری در متاس و ارتباط  ، و مهه مجاعاتاعضای یک مجاعت، و یک مجاعت با مجاعت دیگر
 .[24].و مهینطور شعاری برای قتال شان، در کالم وضع گردد( رموز ) فر و برایشان ش  ، باشند

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[  05]  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و حتریض ایشان بر کامیابی و  تقویت معنویات و حتریصبر امری الزم است تا برای رعیت اش اسباب 

، [وغریه...و تقریر های جهادی و اناشید اسالمی]ا گرداند، مانند؛ بیانات امیانی، ظفر بر دمشن را مهی
، مهانطوریکه اهلل کست دمشن را برایشان حکایت منایدمشن و حتقری و شو مهینطور اسباب پریوزی بر د

 .{األم رِ  ِفي َولَتَ َناَزع تهم   َلَفِشل تهم   َكِثيًرا َأرَاَكههم   َوَلو   َقِليال َمَناِمكَ  ِفي اللَّهه  َكههمه يهرِي   ِإذ  } :متعال میفرماید
، و اگر زیاد نشان به تو اندک نشان دادت آنگاه که اهلل عده ئی آهنا را در خواب (بیاد آور) :ترمجه

 .اختالف می کردید، و درین کار میداد، مسلماً سست می شدید
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[  06]  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، و نباید دستور داندرای لشکریانش مشخص و معنی گر بر امری الزم است تا مراکز مناسب حربی را ب

، و مهچنان ست بدون التفات به جوانب آن بدهدقتال را از موقعیت ها و مواضعی که بدون پوشش ا
به  منیت کاملتواند به آسانی و در ااز موقعیت لشکریان باشد تا لشکر ناین مراکز نبآید خیلی دور 

 .دنبازگشت منای آجنا
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[  07]  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َعة الحرب»: نبی صلی اهلل علیه وسلم میفرماید ، و جنگ خدعه و فریب است:، یعنی[25]«َخد 

از ] زیرا اینکار تو را ؛بر توست ای امری که در جنگ توطئه بریزی و دسیسه بسازی : ]املهلب میگوید
                                                   

یا  -ویا ....ب یا یهود جیش حممد سوف یعودخیب خی -و یا ....أمت أمت  -طوریکه شعار أبی بکر صدیق رضی اهلل عنه در یکی از سرایا.  24
 (.مرتجم. )وغریه...حم ال ینصرون  -ویا....بالد الوغي صباً 

 .متفق علیه.  25
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؛ و از خدعه های حرب [26][مواجه شدن به خطر را کاهش میدهد و میزان آگاه میسازد[ رق شدنغ
 :اینها هستند

 .اخبار دمشن ات وجستجو اطالع. ن دمشن             بدیگماشنت جواسیس در میا . أ
مهانطوریکه نبی ؛ قبل از اجنام هرگونه اجراآت یا پخش اطالعات نادرستو توریه یا کنایه گوی . ج

قصد  طوری نشان میداد که: یعنی، نمود توریه میکردرا می ده غزوه ای علیه وسلم هرگاه اراصلی اهلل
 :دیگری دارد

 إذا ضاق صدر املرء عن سر نفسه        فصدر الذي یستودع  السرَّ أضی ق         
 

 :زیرات در مهه حاالت هوشیار و آگاه باش و در مورد دمشن
 .بوجود میآورددر تو تغری و حتولی را  و از دور. ب . برمیخزد و آسیب مریساند یکگاهی از نزد   . أ

 .بعد از بازگشت تعقیب میکندو . د    محله ور میشود قبل از آنکه متوجه اش گردی ناگهان .ج
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[  01]  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به مانند  زیرا فرصت ]ده است؛ بدست آم یاز فرصت هااز نشانه های زیرکی و مهارت امری استفاده 

در آغاز  و ،[27][اثری از آن منی بینی  زدن چشم به هم یک بعداز ، کهابر بسرعت در حرکت است
 [.زیرا سودی ندارد] در اخری کار اختیار نکن  را ثبات و استحکامهر امری استوار و ثابت باش، و 

 
 اغتنمها           فإن لکل  خافقة سکون إذا هبَّت ریاحک ف               

 

                                                   
و قبل از حجاج بعنوان والی .... ابن حبان وی را در ثقات خویش ذکر کرده و از مجله تابعنی بشمار آورده است : مهلب ابن أيب صفرة .  26

. از ابن حجر/ هتذیب التهذیب : از شجاع ترین مردمان بود ، مراجع گردد: ال گماشته شده بود ، و ابن صبیه میگویدخراسان مبدت هفت س
 [.علیکم باملکیدة يف احلرب؛ فإهنا أبلغ من النجدة]

متر م ّر السحاب ، و ال تطلبوا  فإهنا. ]این سخن به علی رضی اهلل عنه نسبت داده شده است ؛ العقد الفرید ، و بدائع السلک ، هنایة األرب.  27
 [.أثراً بعد عنی
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[  09]  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، آنانی را که ه رغبت دارند به شهادت پیش منایدامری لشکر جواز دارد تا بعضی از افرادی را ک بر

ن نیز صحیح ، و برعکس آحتریض مسلمانان به قتال میگرددب بداند کشته شدن ایشان در جنگ سب
شوکت لشکر برادرانش از هم با کشته شدن ایشان  نگهداشنت آنان تعداد افرادی که: است، یعنی

حمکم ترین قلعه و  قلب و بدان که، ای قائد و رهب و عامل شناخته شده و برجستهمانند؛  میپاشد،
ای دمشن و در برابر دمشن میباشد، پس آنرا صاحل گردان و از مکان در رسیدن بر  و دور ترین حصار

 .آن حمافظت و مراقبت کن
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[  48]  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بوجود  اختالفاستفاده از سخنان و اقوال و اسباب خمتلف با  برادرانتدر میان  دمشن اجازه نده تا

حتی ، ه قتل برساند و یا به اسارت گریدب راایشان مناید و یا اجیاد تفرقه بیآورد و در میان صف ایشان
د؛ زیرا وحدت کلمه حال که مهانا قتال است نجائز هم باش و اقوال اسباب بکار بردن این اگر این

 .[28]مصلحت راجح میباشد و هیچ چیزی دیگری با آن برابر نیست

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[  48]  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هیچ چیزی سریعرت بر جلب ذلت  از رخیتاندن آن بناحق اجتناب کن؛ و بدانکهو  !از خون حبذر باش
با  و کار خود راباش و بپرهیز ازینکه لشکر و آگاه ، نعمت از رخیتاندن خون بناحق نیستو زوال 

                                                   
شیخ رمحه جهاد را مصلحت راجح دانسته است که در شرائط حاضر حرف اش درست است ،  اما باید خباطر داشت هیچ مصلحتی راجح تر . 28

گردانیده شده است ، بناً در صورتیکه شرک از توحید و کفر به طاغوت و اعالی کلمة اهلل بوده منی تواند ، و جهاد نیز جهت حتقق مهنی امر فرض  
و عدم کفر به طاغوت در هرجائی دیده شود انکار از آن واجب است هرچند باعث اختالف نیز شود ، زیرا سکوت در کفر و شرک اعالی کلمه  

و امکان ندارد که جماهد در یک کفر است، و مهچنان اساس اختالف انبیاء با کفار اعالی کلمة اهلل ، و توحید و کفر به طاغوت بوده است، 
 (.مرتجم.)جهت با طواغیت جبنگند و در مقابل در جهت دیگر با طاغوت سازش داشته باشد
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ن ف و وهآن ضع [29]است که آجل یانی و رونق دهی؛ چون این عاجلگرد  تاندن خون حرام قویرخی
که هیچ   ، و به اهلل سوگندشتنزد اهلل و نه هم نزد ما خواهی دا در هیچ عذری نه و آنگاه ،میباشد

جبات شرعی رخیتانده شود و یا هدر خون معصوم از اهل سنت نیست که بدون دلیل و بغری مو 
 .آن پرسیده میشود و حساب گرفته میشود دانسته شود، مگر اینکه از هر قطره

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[  44]  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بر و به تعجب نیآندازد؛ زیرا حتمًا بعداز آن نگرداندمغرور  ترا آسانی کار ها و فعالیت های زیادت

را به روز و شب خود  ، پس آگاه باش و توجه خودنشیب های زیادی مواجه خواهی گشت فراز و
است که ، زیرا زیانبارترین چیزی که برای مردم خسارت وارد میکند مهانا داشنت امریی معطوف گردان

 .بفکر روز خود میباشدتنها 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[  43]  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، و شان دار ای کامیابی یافت گرامی سریه چون، و کن  اتنیکو کار را بسبب نیکو کاری اش مکاف

ر و خطاء کا: و باملقابل، قرار گرفته است عزت کنس مردم رأ شجاعت در شجاع ترین شانرا که در
را جواز دارد که امری اشخاص زی؛ نیز باشد انرا سرزنش کن هرچند با الفاظ زشتش کار ایشفرامو 

راموش کار و ؛ نیکوکار سستی پیشه میکند و فسرکش از امرش را تأدیب کند، و اگر چننی نکردی
 .میشود و اعمال ضایع میگردد خطاء کار جرأت میآبد، و امور به فساد کشانیده

و سرزنش ات بر خطاء کار در  اما خباطر داشته باش که نیکی ات با نیکو کار در مالء عام باشد،
ا ، اما أهل فساد ر باشند اهل فضیلت خطاء کار و متساهل از میان خاصتًا اگر این اشخاصخفاء، 

 .، و شریعت نیز به مهنی آمده استدر مقابل مردم عتاب و سرزنش کن
شدیدًا اجتناب   از شدت و غلظت و، اده روی در سرزنش و ندامت در عفواز زی !باش و برحذر

، اده است نه برای اشباع غضب و قهر، زیرا شریعت عقاب و سرزنش را جهت اصالح دستور دکن

                                                   
 .دور و آینده.  29
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، زیرا بسا  ن نیست در هنگام غضب خود داری کنو از گفنت کلمات و سخنان که رجوع از آن ممک
 .آیدمیگران   خیلی برای خماطب« بگذار مرا» ای گفنت کلمه
، و در سرزنش عمال نکنعقوبت و سرزنش کسی است در از سخنان بیهوده و باطلهرگز  !و ای امری
؛ جتاوز نکن –با پریوی از هوا و هوس  بیشرت از آن حدودی که اهلل بر تو مقرر کرده است، و تأدیب

 [.روز قیامت است ( تاریکی های)لمات ظلم ظ] زیرا 
عقوبت و  حتی در ،و رفق اختیار کنی آسان و نرم گریی تدر مجیع امور  بر توست ای برادر کهو 

ِلكَ  ِمن   َلن  َفضُّوا ال َقل بِ  َغِليظَ  َفظًّا كهن تَ  َوَلو  } :جزاء ، مهانطوریکه اهلل متعال میفرماید : ترمجه. {َحو 
 .قطعاً از اطراف تو پراکنده میشدند (اصحابت )  و اگر تند خو و سخت دل بودی ،

الدهنيا  ال َخي رِ  ِمن   َحظَّهه  أهع ِطيَ  فَ َقد   الر ف قِ  ِمن   َحظَّهه  أهع ِطيَ  َمن  »: و نبی صلی اهلل علیه وسلم میفرماید
 .[30].«األخرةالدهنيا وَ  ال َخي رِ  ِمن   َحظَّهه  حهرِمَ  فَ َقد   الر ف قِ  ِمن   َحظَّهه  حهرِمَ  َوَمن   األخرةوَ 

و برای کسیکه حصه اش از نرمی و رفق داده شده باشد مهانا حصه او از خری و نیکی در دنیا : ترمجه
آخرت داده شده است و کسیکه از حصه خود در نرمی و رفق حمروم گردانیده شده باشد مهانا از 

 .حصه خود در خری و نیکی خود در دنیا و آخرت حمروم شده است

، وار و ثابت استمهانا این دین است: ترمجه. [31]«برفق فيه فأوغلوا َمتين؛ الدين هذا إن»:و میفرماید
 .فق از حد بگذرید، و غلو کنیدر آن در نرمی و ر پس د

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[  42]  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التزام شان شرعی و  این ؛ پساز تو میشنوند و اطاعت میکنندصرفًا خباطر اهلل بدان که برادرانت 

جمازات نکن ، پس تو اجنام داده باشند رس و هراسته آنکه اینکار را از شرت است نسبت بیی باخالق

                                                   
 (.مرتجم.)رواه أمحد بإسناد صحیح، أخرجه البغوي يف الشرح السنة.  30
 (.مرتجم.)رواه أمحد بإسناد حسن.  31
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، اما آن یکی که گمان دارد [32]ارای دینی است که او را قبول کرده استجز کسی را که گمان دارد د
ر توست که با او اینکه او را جمازات کنی بلکه ب از دین اش او را باز منی دارد پس آگاه باش و بپذهیز

 ، زیرا مستحق ترینگردانی[ ایل به اسالم و امیان م] لب او را تألیف ی و قاز در لطف و رفق پیش آئ
و کم عقل ترین مردمان کسی است  ، است جمازات توانا ترین ایشان در عفو و شایسته ترین مردمان در

پس عدالت و انصاف را با خود و مردم و خانواده ات و ، ان غری خویش ظلم میکندکه باالی دیگر 
، و اگر چننی میداری و از مجله رعایا تو هستند در پیش گرین برادرانت دوست ا که از میاری آنان

، و  ن اهلل ظلم کند اهلل دمشن او است، و کسیکه بر باالی بنده گاه اینکردی بدان که ظلم کرد
د و آن صفت را از خود دور  قرار دارد تا آنکه توبه کن با او کسیکه دمشن اهلل باشد با اهلل در جنگ

[ ز طرف قبولی دعاء ا] ، زیرا بنی او و مظلوم[ بد]ی دعائ و اجتناب کن از مواجه شدن با گرداند،
] ، و برای خویش در روز های آمسان بروی این دعاء باز استدروازه  اهلل هیچگونه حجابی نیست و

 کسی، و یا اینکه آیا  کر کن که آیا بر کسی ظلم کرده ایساعتی را اختیار کن و در آن ف[ و شب 
 بدان هر آنکسی که و؟  داشته باشدتو  اشد و نیاز به یاریمظلوم واقع شده ب است که در آجنا

 !!اختیار مناید پس ظلم کند  باالی خویش عجلهبر غضب اهلل میخواهد در 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[  45]  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
؛ زیرا مهانا دوام بر قلب هایشان پریوزی حاصل کن ت و مردم به نیکی و احسان رفتار کن وبا برادران

، و عامه ای مردم را دوست بدار و حمبت است حمبت با احسان و زوال آن با خود خواهی و شدت
؛ ایشان نیز ترا دوست داشته باشند، و ایشان را گرامی بدار ایشان را در خود خالص بگردان تا آنکه

 .میباشد و تقوا زیرا دوست داشنت و گرامی داشنت از خصلت های برجسته تواضع
 

                                                   
 .تسخت پابند به دین خویش اس: یعنی.  32
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طوریکه هرگاه ، مردم با نرمی و رفق رفتار میکرد عمر بن عبدالعزیز تا جائیکه در توان داشت باو 
نشان خواهند که مردم از تطبیق آن کراهیت   ر اهلل را اجنام بدهد و گمان میکردمیخواست امری از اوام

س آن حکم را توسط او پ ردم او را دوست میداند،منتظر میماند تا آنکه کسی نزدش بیآید که م د،دا
وبار ذم کرده مهانا اهلل مخر را در قرآن د: ]روایت است که میگوید یو ابالغ میکرد، و مهچنان از 

رک کنند و نرا تدم سخنی را برحق برسامن و ایشان آ، و من میرتسم که برای مر است و سه بار حترمی
 .[33][فتنه ای برپا شود 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[  46]  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :ده و مقدم بدارذیل را برتری  اشخاص قدر مردم را بدان، و صنوف ایشانرا تشخیص بده، و

 .به کثرت موجود است؛ که نصوص در مورد فضائل ایشان اهل علم و فضلیت را . أ
، و يرحم صغيرنا و يعرف لعالمنا ليس منا من لم يجل کبيرنا)؛ زیرا را بزرگان و کهن ساالن . ب

چک ما را ترحم و ، و کو کسیکه برزگ ما را احرتام منی کنداز ما نیست  : ترمجه .[34] (حقه
 .[35].، و حق علماء ما را منی شناسدنوازش منی مناید

 .و در رأس آن آل بیت نبی صلی اهلل علیه وسلم ؛را رف و بزرگآل بیت خانواده های با ش . ت
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[  47]  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،ز ایشان در عنی وضعیت قرار دارندبر ورثه شهداء و اسریان رسیده گی کن و مهچنان کسانیکه غری ا

، زیرا تو یکی ت به مانند خدمت گار ایشان باش، و در میان برادرانان و زمخیان بروو به عیادت مریض

                                                   
 .الع قد الفرید.  33
 .رواه الرتمذي ، و أمحد و احلاکم بإسناد الصحیح.  34
 8555: السلسلة الصحیحة./«أمرني جبريل أن أقدم األکابر»: و در روایت دیگر میاید که نبی صلی اهلل علیه وسلم میفرماید.  35

 (.مرتجم. )جبیل مرا دستور داد تا بزرگان را مقدم دارم: ترمجه
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زد اهلل مسئول تر و از مهنی افراد هستی با تفاوت اینکه بار مسئولیت تو سنگنی تر و بیشرت و ن
 .، پس برای فردای آخرت خود عمل کنپاسخگوتر میباشی

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[  41]  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قبائل و مجاعات مسلح اختیار   گی  نیکوترین و با اعتماد ترین شخص را برای خویش در امر مناینده

صورت و زیرا ایشان  ؛را در امر مراقبت و نظارت و تفتیش امور مردم ، و مهینطور اشخاص مسئولکن
، و اگر بد ینیک نام میگرد[ تو ] اگر نیک اجنام دادند دولت و ، پس چهره دولت نزد مردم هستند

سل ر أ: ]بگومی، و اگر دریک مجله حرف خویش را بدنام میگردی[ و تو ] دولت  و اشتباه اجنام دادند
ه  .توصیه اش نکن امری هیچبه و  را بفرست یبادرایت باحکمت و شخص ؛[حکیما و ال توص 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[  49]  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ی که هتداب آن مستحکم گذاشته زیرا هیچ بناءا !ی امری و بپرهیز از عصبیت جاهلیتگاه باش اآ

، و متام ذکاوت و هوشیاری و تکتیک خویش را درین راستا باشد جز تعصب آنرا ویران منیکند شده
؛ مهانطوریکه اهل عراق در برای جلوگریی ازینکار کافی نیستئی قوت به تنهابکار گری زیرا داشنت 

شعث و سائر بزرگان تابعنی چون سعید بن برابر عبدامللک بن مروان قیام کرده بودند و با ایشان ابن األ
با حیله و تکتیک  [36]«د یر اجلماجم»، اما حجاج بن یوسف ایشانرا در جبری وغریه حضور داشتند

سیاست آنست   و ؛ و بدان که از حکمتان بودایشاز اد در حالیکه قوت حجاج کمرت شکست د
 .دستگریی چننی اشخاص خاصتاً سران ایشان منائی گرفنت تدابری و  که بدون تأخری اقدام به

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[  38]  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                   
 .هفت فرسخی میباشد 7ماجم منطقه در حوالی کوفی در حدود دیر اجل  36
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مهانا  -، زیرابرحذر باش و از عاجزی، ه داشته باشیکه زیاد بکوشی و شدیداً به امور توجبر توست  
؛ و اگر گاهی سهو و لغزشی از تو سر میزند پس  نسبب ذلیل گردانیده استبدآ راب ک  ر  م   -اهلل 

یرا هیچ و از این جتربه ات بیآموز ز ، ن آنرا جتربه قرار داده و در آینده آنرا درست اجنام بدهیکوشش ک
 .کراراً آنرا به جتربه گرفته باشی  عملی نیست که اهلل آنرا برتو بساده گی بگشاید مگر اینکه

 
 برادرتان

 أبو حمزة المهاجر

 هجرت 8241/رمضان/8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  24 

 
 
 
 
 

 رساله دوم

 
 

 وصایا
 .....برای سپاهیان
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 :و علی آله و صحبه من وااله اما بعداحلمد هلل و الصالة و السالم علی رسول اهلل 
این بعضی نصیحت هایست که آنرا برای تو از زبان بعضی از رجال و متون  ! ای برادر جماهد و حمبومب

کتب مجع آوری کرده ام، بدون آنکه دعوی حکمت و فقاهت در آن داشته باشم، از اهلل مسألت 
 .و اهلل من وراء القصد -ا قرار دهد دارم تا آنرا  وسیله انتفاع برای خودم و پند برای مش

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[  8]  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آنکه  عملی را قبول منی کند تا هیچ عزوجل ؛ زیرا اهللداشتن اخالص به اهلل عزوجل در قول و عمل
 وإنما بالنيات، األعمال إنما»:صلی اهلل علیه وسلم میفرماید، و رسول اهلل خالص برای او اجنام نگرید

مهانا پاداش هر عملی به نیت آن بستگی دارد ، و مهینطور ثواب : ترمجه . [37].«نوى ما امرئ لكل
 .عمل هر شخصی بستگی به قصد و نیت وی دارد

لَ  َكل م   ِمن   َما بَِيِدهِ  مهَحمَّد   نَ ف سه  َوالَِّذي»: و میفرماید مَ  َجاءَ  ِإلَّ  اللَّهِ  َسِبيلِ  ِفي مه يهك   َكَهي َئِتهِ  ال ِقَياَمةِ  يَ و 
نههه  ؛كهِلمَ  ِحينَ  نه  َلو  تی که حیات و مرگ حممد بدست سوگند به ذا: ترمجه .[38]«ِمس ك   َورِيحههه  َدم   َلو 

، هیچ کسی نیست که در راه اهلل زمخی برداشته باشد مگر اینکه در روز قیامت آن زخم به اوست
 .مهان شکل در وجود آنشخص پدیدار میگردد رنگ آن رنگ خون است و بوی آن بوی مشک

                                                   
 .متفق علیه.  37
 .مسلم.  38
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؛ مهانطوریکه نبی صلی است وابستهدنیا و آخرت تو در ی ز این کار کامیابی و پریو  بدانکه در اجنام و
رِجههه  َل  َسِبيِلهِ  ِفي َجاَهدَ  ِلَمن   اللَّهه  َتَكفَّلَ »: اهلل علیه وسلم میفرماید  َوَتص ِديقه  َسِبيِلهِ  ِفي ال ِجَهاده  لَّ إِ  يهخ 

ِخَلهه  بَِأن   َكِلَماتِهِ  َكِنهِ  ِإَلى ر ِجَعهه ي ه  َأو   ال َجنَّةَ  يهد  ر   ِمن   نَالَ  َما َمعَ  ِمن هه  َخَرجَ  الَِّذي َمس   .[39]«َغِنيَمة   َأو   َأج 
برای جهاد در راه  و جز ،و قتال میکند جهاددر راه او   كه را كسى است كرده کفالت اهلل: ترمجه

 جنت واردخویش خارج منیشود ، [ و وطن ] از خانه  ( قرآن و سنت )کلمات او   اهلل و تصدیق
 شده خارج آن از جهاد براى كه منزىل مهان به ائمغن و پاداش و اجر با را او نشد شهید اگر مناید،
 .برگرداند است

؛ مهانطوریکه از أيب موسی روایت است  اشیدکلمه اهلل قصدی نداشته ب  د تان جز بلند بودنو از جها
، و یا خباطر یکه خباطر آنکه شجاع گفته شوده وسلم در مورد شخصکه از رسول اهلل صلی اهلل علی

، که  یاء و خودمنائی میجنگد پرسیده شد، و یا خباطر ر ت به قوم و وطن خویش داردبتعصب که نس
 اهللِ  َكِلَمةه  لَِتكهونَ  قَاَتلَ  َمن  »: علیه وسلم گفت است؟ نبی صلی اهللجنگیده کدام یکی در راه اهلل 

آنکه کلمه اهلل بلند و پریوز تا ید خباطر هركسیكه جنگ: ترمجه .[40]«اهللِ  َسِبيلِ  ِفي فَ ههوَ  ال عهل َيا ِهيَ 
 .باشد مهان کس در راه اهلل جنگیده است

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[  4]  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
؛ زیرا ه جهاد الزم است از اهل علم بپرسهای که بر تو در هنگام ادای فریض ای آنچیز در مورد مهه

امجاع برین امر منعقد شده است که علم قبل از عمل ضرور میباشد، طوریکه نبی صلی اهلل علیه وسلم 
 .طلب علم بر هر مسلمان فرض است: ترمجه .[41]« سِلممه  كل   على َفريضة   الِعل م طََلبه »: میفرماید

                                                   
 .متفق علیه.  39
 .متفق علیه.  40
 ".املنتثرة الدرر" ،"احلسنة املقاصد" راجع. لشواهده الصحیح رتبة یبلغ أنه السیوطي ویرى احلسن، رتبة یبلغ أنه امل ز ي احلافظ وذكر بعضهم ضعفه .41

هذا حدیث متنه مشهور و إسناده ضعیف و قد روي من أوجه کلها : ، و قال ایضاً ( حسن ) وقال حدیث  481لباين يف ختریج مشکاة أخرجه آ
 (.8255)لسلسلة األحادیث الضعیفة (./21)ضعیف الرتغیب .....وواضع العلم: ، عن أنس، دون لفظ(74)ضعیف، و صححه يف الرتغیب 

: محل گردد دانسنت واجبات کلی توحید و جهاد برای جماهد در راه اهلل الزم است مهانطوریکه اهلل متعال میفرماید اما هرچند که این حدیث بر ضعف
 .بدان كه قطعاً هیچ معبودی بر حق جز اهلل وجود ندارد: ترمجه. 89/حممد.{فَاع َلم  أَنَّهه َل ِإَلَه ِإلَّ اللَّهه }
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پس هیچگاه کسی را نکش و مالی را غنیمت نگری تا آنکه ندانی خباطر چه این مهه را اجنام میدهی؟ 
از روی ]  از علم و دینداری خویش ؛ و ازینکهمی اندازدزیرا کوچکرتین جهالت درین موارد ترا به فتنه 

شدیداً بپرهیز، زیرا  داشته باشیکامل اعتماد  برخود تعجب کنی و  [جهالت و تعصب و خود خواهی
 .اینکار ترا به هالکت میکشاند

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[  3]  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سبت به اسالم که کفر را ن  ن خویشو بپرهیز ازینکه در برابر دوستان و خویشاوندا شو آگاه با

و ما اینرا میدانیم که این کار بر باالی تو سخت متام ، اهلل کوتاه بیآئیدین از نصرت  دوست میدارند،
 َل  َآَمنهوا الَِّذينَ  َأي َُّها يَا}:که میفرماید  هنگام این قول اهلل متعال را خباطرت بیآرمیشود اما در آن 

لِيَ  َوَعدهوَّكهم   َعدهو ي تَ تَِّخذهوا ای  : ترمجه .{ال َحق   ِمنَ  َجاءَكهم   ِبَما َكَفرهوا َوَقد   بِال َمَودَّةِ  ِإلَي ِهم   ت هل قهونَ  اءَ َأو 
دمشن من و دمشن خود را دوست نگریید که با آهنا طرح دوستی مرییزید ،در ! کسانیکه امیان آورده اید

 .یکه آنان به آنچه از سوی حق برای مشا آمده است کافر گردیده اندلحا
تَ َرف  تهمهوَها }:میفرمایدو  َوانهكهم  َوَأز َواجهكهم  َوَعِشيَرتهكهم  َوَأم َوال  اق   قهل  ِإن  َكاَن آبَاؤهكهم  َوَأب  َناؤهكهم  َوِإخ 

نَ َها َأَحبَّ ِإلَيكهم  ِمَن اللَِّه َوَرسهوِلِه َوِجَهاد  ِفی َسِبيلِ  َن َكَساَدَها َوَمَساِكنه تَ ر َضو  َشو  ِه فَ تَ َربَّصهوا َوِتَجارَة  َتخ 
َم ال َفاِسِقينَ  ِدی ال َقو  اگر پدران و فرزندان و برادران و ! بگو: ترمجه .{َحتَّى يأ ِتی اللَّهه بَِأم رِِه َواللَّهه َل يه 

مهسران و قوم و قبیله مشا، و اموالی كه فراچنگش آورده اید، و جتارت كه از بی بازاری و بی رونقی 
و جهاد در راه  نها در نظر تان از اهلل و رسولشمورد عالقه ای مشا است، ای آن میرتسید، و منازلی كه

اهلل  ( و عذاب خویش را فرو میفرستد)او جمبوبرت باشد، در انتظار باشید كه اهلل كار خود را میكند 
 .هدایت منی مناید( راه سعادت)كسان نافرمانبدار را 

                                                                                                                                                  
  .مسلم.«من مات و هو يعلم أنه ل إله إل اهلل دخل الجنة»:وسلم روایت شده میفرماید و در حدیث صحیح كه از نبی صلی اهلل علیه

مفهوم این حدیث طوری است كه هر كسی مبرید و به ؛ و هر كسی كه مبرید و این را بداند كه هیچ إله جز اهلل نیست داخل جنت میگردد: ترمجه
یت و حدیث عام بوده در متام امور شرعی صدق دارد، طوریکه عمل از شخص قبول منی  ، و این آتوحید علم نداشته باشد، داخل جنت منی گردد

گردد تا زمانیکه آنرا صحیح اجنام نداده باشد و صحت عمل شخص بدون داشنت علم صحیح شرعی در مورد آن ناممکن میباشد، پس حصول علم 
 (.مرتجم. )ضروری در توحید و جهاد قبل از پرداخنت به آن الزم  و واجب میباشد
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 .امریست الزامی بر هر مسلماناست اولی و نصرت دین اش  یزیرا حق اهلل واجب 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[  2]  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرا درین مسئله ؛ پس این نصحیت مهم کسیکه ترا جنات میدهد دوست دارم  و به اهلل سوگند که ترا و

ِمن   ِفي قَالَ  َمن  »:میفرماید ، مهانا نبی صلی اهلل علیه وسلمبشنو« تکفری»مهم  َكَنهه  ِفيهِ  لَي سَ  َما مهؤ   َأس 
رهجَ  َحتَّى ال َخَبالِ  َرد َغةَ  اللَّهه  کسیکه بر مؤمن چیزی را منسوب بگرداند در : ترمجه .[42]«قَالَ  ِممَّا َيخ 

ه گفته آنکه از قول ک ، تااهل جنهم  میاندازدب دآحالیکه در وی چننی چیزی نباشد اهلل وی را در زر 
 [.ببیندی را که گفته است یعنی توبه کند و یا جمازات سخن] ید است بریون آ

و جواز ندارد تا این حکم ، [43]حق اهلل تعالی استانتساب حکم کفر بر کسی ! پس بدان ای برادر
، پس  برای این حکم شروط و موانعی است ، و بدان کهکنیرا بدون دالئل شرعی بر کسی محل  

از ، هرچند نیآبد تکفری نکنو موانع آن انتفاء  وردش حتققآنکه شروط تکفری در م قبل از را کسی
مانع از موانع  زیرا امکان دارد در حق وی شخص قول کفری صادر گردد و عمل کفری را اجنام دهد

 ؛س جز با یقنی از آن خارج منیگردد؛ و آنکه اسالم اش به یقنی به اثبات برسد پتکفری موجود باشد
دالیل اقامه ، و در هنگام اختالف در مورد اعمال شرعی از بپرهیز داشنت ظن و گمان بسیارو از 

 .علمی غافل مباش
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[  5]  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شیطان امور را برایت زینت  ینکهباش از  و آگاهمهم شرعی است،  ر بزرگ وبه عهد و أمان دو اموفاء 

 فَِإنََّما َنَكثَ  َفَمن  }:اهلل متعال میفرماید مهانا ؛ زیرابدهد و ترا بفریبد و تو عهدت و پیمانت را بشکنی

                                                   
 .صحیح سنن أيب داود.  42

هرکسیکه بر تو دروغ بست و یا با زوجه ات فعل زنا را اجنام داد ، بر تو نیست که بر او دروغ : ]4/294 :تیمیة در رد البکري میگوید ابن -43
فری حق اهلل متعال است پس هیچ کسی را تکفری و مهنی طور تک زیرا دروغ و زنی حق اهلل بوده و حرام اهلل میباشد، ببندی و یا با زوجه اش زنا کنی؛

ف ری   م س ائ ل  ": ]3/845 :الفتاوى میگوید جمموع ، و مهچنان در[نکن تا آنکه اهلل و رسولش صلی اهلل علیه وسلم او را تکفری نکرده باشد  التَّك 
یق    [."است أ ح ك ام  و  أ مس  اء  "  از مسائل"  و التـَّف س 
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ِسهِ  َعَلى يَ ن كهثه  ، تنها به زیان خویش پیمان شکسته س که پیمان شکنی کندپس هرک: ترمجه ،{نَ ف 
 .است

ِلمهونَ »: یفرمایدو رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم م َعى ،ِدَماؤهههم   تَ َتَكافَأه  ال مهس   ،َأد نَاههم   ِبِذمَِّتِهم   َيس 
ِعِفِهم   َعَلى مهِشدُّههم   يَ رهدُّ  ،ِسَواههم   َمن   َعَلى َيد   َوههم   ،َأق َصاههم   َعَلي ِهم   َويهِجيره   َعَلى مهَتَسر يهموَ  ،مهض 

و در آن شریف بر ]، برابر است( در قصاص و دیت ) نان خوهنای مسلما: ترمجه .[44]«قَاِعِدِهم  
، و در به سر رسانیدن عهد و  [وضیع و غنی بر فقری و عامل بر جاهل و زن بر مرد فضیلتی نیست

اگر یک مسلمان عادی یا یک زن مسلمان کافری را امان : یعنی) ذمه ادنای ایشان نیز باید بکوشند 
و دور ترین ایشان ، ( سب نیست که عهد وی را نقض کنندرا منادهد یا با وی عهد بندد مسلمانان 

کافران  از )به آهنا غنیمت را مریساند و میدهد و ایشان یکدست و یکپارچه اند بر ضد غری ایشان 
و آنکه در سریه اشرتاک کرده است  ،تقسیم میکند ضعیف شانبه ، قوی ایشان سهم غنامی خود را (
 .[45].تآنکه در سریه اشرتاک نکرده اس با
هدی ببندد و یا به کسی أمان با کسی ع[ خود سرانه ]بدان که ما اجازه منیدهیم که فردی از لشکر و 

، در حالیکه این امر مربوط به امری املؤمننی یا کسی که این مسئولیت به عهده وی سپرده شده بدهد
 .است و امت تامور دول وی شامل و مهه جانبه در مصاحلنظر  -غالباً  -زیرا ، میباشد است

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[  6]  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، عمر بن خطاب و ؛گناهان و بدی ها نفس و شيطان  و دوری از [46]اطاعت جهت در کوشش

ختیار تقوی از اهلل امهانا من ترا و لشکریانت را به : ]...ه بودرا چننی توصیه کردسعد بن أيب وقاص 
و  را که با تو هستند توصیه میکنم تا شدیدًا از اجنام گناهان مواظبت  ی، و تو و آنانتوصیه میکنم

                                                   
 .حسن واحلدیث هوغری  داود أبو أخرجه .44

کسیکه سواری اش ضعیف است ، و : کسیکه دارای اسپ و سورای قوی و تیز تک باشد ، و املضعف: املشد: یرد مشدهم علی مضعفهم .  45
که آنکسی که در جنگ صاحب قوت و سواری خوب بوده و غنامی بسیاری را مجع آوری کرده و صاحب شده است سهم : مراد از آن اینست 

 (مرتجم.)النهایة./می را  با شخصی که سواری اش ضعیف بوده و نتوانسته هبرت جبنگد و غنامی بیشرت را بدست آورد تقسیم میکندخود از غنا
 .از اهلل و رسول او صلی اهلل علیه وسلم و از امری.  46
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خطرناک تر  گناهان سپاهیان؛ زیرا  مواظبت خویش در برابر دمشن بیشرت از حتی مراقب خویش باشند،
، ویش از اهلل طلب کمک کنید، و در امور برای خو هالک کننده تر از دمشن است و ترسناک تر

 .[47][ مهانطوریکه از او خباطر پریوزی بر دمشن طلب یاری و کمک میکنید
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[  7]  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ت و اعضاء را ب را قو زیرا تنها چیزی است که قل! اهلل مواظب مناز های خویش باشد ای سپاهیان

رت از ، و مناز حمل مناجات با رب و طلب نصو از فحشاء و منکرات باز میدارد ،نشاط میبخشد
و ، قرار دارد شای رب ا در سجده بنده نزدیک نیست آنگاهی که جز اهلل بر اوست، و هیچ کسی

داشنت عذر گر در صورت ، پس هیچگاه آنرا بتأخری نیاندازید ممناز است ستون دین و شعار مسلمنی
 .میداند را درین زمینه خوب صداقت و عدم صداقت ترااهلل  ، ومقبول شرعی

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[  1]  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعداز کامیابی و پریوزی  خصوصاً ؛ ن باالی خود و خود ستایشی بپرهیزاز تعجب و در شگفت شد

، تا آنکه مثره جهاد تانرا را ضایع گرداند و  گام هبرتین ف رصت برای شیطان استزیرا این هن، بر دمشن
 .طول مدت کوشش هایتان را در دنیا و آخرت طویل گرداند

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[  9]  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :دو چیز است که عاقبت آن ذلت و رسوائی و زیان است

                                                   
قوى اهلل، وآمر ك وم ن معك أن تكونوا أشدَّ احرتاًسا فإين آمر ك وم ن معك من األجناد بت]....؛ .العقد الفرید ، بدائع السلک ، و النهایة األرب.  47

 [.من املعاصي منكم من عدوكم؛ فإن ذنوب اجلیش أخوف  علیهم من عدوهم، واسألوا اهلل العون  على أنفسكم كما تسألوه النصر  على عدوكم
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ای  : ترمجه ؛{َأن  فهِسكهم   َعَلى بَ غ يهكهم   ِإنََّما النَّاسه  َأي َُّها يَا}: طوریکه اهلل متعال میفرماید: بغاوت .8
 بدان که و ؛مهان بغاوت و سرکشی مشا تنها بزیان خودتان است! کسانیکه امیان آورده اید

 .ی هرگز منیآیدز اوت پریو مهگام با بغ

ره  َيِحيقه  َوَل }: طوریکه اهلل متعال میفرماید: مکر و فريب .4 ِلهِ  ِإلَّ  السَّي ئه  ال َمك  و : ترمجه ؛{بَِأه 
دوستی هرگز با مکر و خیانت  بد جز دامنگری صاحبانشان منیگردد؛ و بدان کهنرینگ های 

 .یکجا بوده منیتواند
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[  88]  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ِإنَّ }:زیرا  نفس ات را از شهوات دور نگهدار، و هرچیزی را که اشتهاء کردی خواستار آن نشو

ن و برتوست که روزه دار باشی ای به بدی دستور میدهد؛ مهواره نفس ،{بِالسُّوءِ  أَلَمَّارَة   الن َّف سَ 
س خود را در  خواهشات و هواء و هو : و در یک مجله کوتاه، که ترا باعفت نگهمیداردچیزیست  

، زیرا آن حالل نیستبرتو  در آن اموریکه اجنام آنکنرتول خود در بیآور، و بر نفس ات سخت گری 
 .یا زشت بداریو آنرا دوست داشته باشی  گرفنت با نفس انصاف کردن با اوست هرچند  سخت

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[  88]  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خود را مکلف به اجنام آن  ، و آنچه در توانت نیستتو سپرده میشود با اهلل صادق باشدر کاری که ب

را مهانا ، زیه کارهایت صداقت را جاری بداربلکه در مه خنواهی بود؛ نگردان، زیرا آنگاه نزد اهلل مسئول
 ما بكهل   يهَحد ث أن   إثماً  بالمر ء َكفى»و ، یت را برباد میدهدو دروغ مهه چیز  جنات ترا صداقت

بدون دانسنت صدق و  )  برای شخص این گناه کفایت میکند که آنچه را شنیده است .[48]«َسَمع
 .[49].برای دیگران آنرا حکایت کند( کذب آن 

                                                   
 (.2218)صحیح اجلامع . مسلم در مقدمه صحیح اش ، و صححه ابن حجر يف الفتح.  48
اگر از دروغ نگوید و صرفاً آنچیز های را که از مردم شنیده است به دیگران بگوید مهنی وی را در دروغ گفنت کفایت میکند زیرا مهه  یعنی.  49

 (.مرتجم.)آنچیزی های را که شنیده است امکان ندارد که درست باشد بلکه بعضی از آهنا دروغ نیز است
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[  84]  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نزدیک و از گناهان دور ، این کار ترا به اهلله امور مالئم و متناسب رفتار کندر مه با خواهران

از ایشان که بزرگرت از  و از آن یکی، رابر ایشان تبسم در لب داشته باش، و مهیشه در بمیسازد
نت تو با آهنا سنش، و بدان که دیدی آهنا کار میکنند با ایشان مهکاری کن یکه، و زمانتوست بشنو

، و بدان که از عدالت ان را پاک میگرداند و گرمی میدهد، و عزت برادرانت مهاهنا هستندقلب هایش
 .عجله کنی ایشان نیست اینکه در سرزنش

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[  83]  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توان داری  در تا جائی کهو عیب هایشان را  ،نباشو برادرانت  خاصتاً امری مردم جستجوی عیوبدر 

نگهداشته و در جستجوی کشف امور که از تو پنهان ، آنکه اهلل عیب های تو را بپوشاندتا  ،بپوشان
َذبه  الظَّنَّ  فَِإنَّ  ؛َوالظَّنَّ  ِإيَّاكهم  »: علیه وسلم میفرماید، زیرا نبی صلی اهلل میشود یا پنهان است نباش  َأك 

 اللَّهِ  ِعَبادَ  وَكهونهوا تَ َباَغضهوا َوَل  َتَدابَ رهوا َوَل  َتَحاَسدهوا َوَل  َتَجسَّسهوا َوَل  َتَحسَّسهوا َوَل  ،ال َحِديثِ 
َوانًا ، که گمان بد دروغ ترین سخن ها استی، بدرستداریددور خود را از بدگمانی : ترمجه .[50].«ِإخ 

، و دمشنی نکنید و غیبت یکدیگر نکنید، و بدخواهی و حسد نکنید [51]د و حتسسیو جتسس نکن
 .دیو مهه ای تان بنده گان اهلل و برادران یکدیگر باشرا نکنید 

 
یبی دریشان در مدینه اقوامی را دریافتم که هیچ ع: ]و از امام مالک رمحه اهلل این قول روایت است

، و اقوامی را دم نیز ازیشان عیبجوئی میکردنددر مورد عیوب مردم سخن میگفتند پس مر نبود اما 

                                                   
 .متفق علیه.  50
 .ع و بدست آوردن خب و حال کسیکوشش کردن در  جهت استما .  51
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ی میکردند و مردم نیز عیب هایشان را بود اما از عیبجوئی مردم خود دار های در ایشان دریافتم که عیب
 .[52][ میپوشانیدند

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[  82]  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، اما ولت اسالمی در بالد رافدین هستیماشراف اقامه و محایت ددد ای سپاهیان اهلل ما و مشا در ص

، [53]خماطب قرار بدهیمدر آمسان ، تا آنکه ابر را نیست« دولت هارون الرشید»ن دولت بدانید که ای
در مهان ، راس هستیم و ایشانرا می هراسانیمز دمشن خویش در ه؛ استبلکه این دولت مستضعفان ا

، سالح خویش را از ترس دمشن ست اسالمی در مدینه قرار داشتندکه صحابه در دولت خن وضعیتی
د و در اطراف خانه های ایشان که زنان و میآم، و گاهی فردی از یهودیان به زمنی منی گذاشتند

اما باوجود آن  ،زنان و اطفال برای کشنت منی یافتسی را جز اطفال در آن بود نفوذ میکرد و ک
و برحذر  ،ند، و آنانرا از حالوت و عزت اسالم آگاه میکردانیدن با مردم به نرمی رفتار میکردندایشا

، هر چند آجنا بر اهل و خانواده ات را از اسالم و احکام آن باز داردباش ازینکه ترس از دمشن ت
 .، و بدان که درین کار حالوت و پاکی استیشانرا در درد و اندوه قرار دهندا مصائب را بیآورند و

را  کام آنرا و دولت اسالمبرای مردم دین و اح: بگومی دریک مجله خمتصر اگر این حرف خویش را و
 را اهلل و اهلل ی هستند که بنده گان اهلل را بسویدوست بدار؛ زیرا هبرتین و نیکوترین بنده گان اهلل کسان

 یچیز  بر زمنی راه مریوند و جز خریو ایشان کسانی هستند که ، بسوی بنده گانش دوست دارد
 .[54]منیخواهند

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[  85]  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                   
 .و جرجاين در تاریخ اش از غری مالک روایت کرده است –النکت و النوادر  –الباجي آنرا در شرح اش بر موطأ ، و أبو الشیخ ابن حیان در .  52
ای ابر : ت ، خماطب به ابر گفتاز هارون الرشید خلیفه عباسی روایت است که روزی وی رو به آمسان خوابیده بود ، ابری از باالیش گذش.  53

 (.مرتجم ) برو و هر کجائی که میباری ببار خراجت بر من میآید 
 .از بیهقي  –شعب االمیان / اقتباس از حدیث مرفوع  روایت .  54
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کسی که   باالی بر ترس از سلطان فرضی است مؤکد، و حتمی] :میگوید [55]صاحب بن عباد
گاه گردان؛ زرگی و شکوه مندی امری املؤمننی آپس خود را از ب؛ [56][حضور دارد و گوش فرا میدهد

و ، [57](اهلل است گرامی داشنتسلطان عادل مهانا  و ..... مسلمانان  گرامی داشنت پری مرد)زیرا 
وی طعن  ازینکه برو ، ت عم ازینکه ظامل باشد و یا عادلاطاعت از او در غری معصیت واجب اس

؛ و از ت که بنده را به هالکت میکشانداس ی بزرکرتین گناهان کبریهاز  وارد کنی بپرهیز، زیرا اینکار
 خویش را کم گردانید خمالفت با امریان ]:که میگوید  اینست [58]مجله وصیت های أکثم بن ص یف يّ 

 .[59][ اختالف موجود باشد ایان آهندر م چ مجاعتی مجاعت بوده منی تواند تا زمانیکهزیرا هی .....
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[  86]  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در مقابل رأی و تدبریش کوتاه بیآ، تا اختالف پیدا نشود و با امری خود اخالق نیک داشته باش و 

در شریعت جمال حبث  باشد ونیا مسئله اجتهادی زمانیکه موضوع نظری و ، جز صف متفرق نگردد
متصور باشد و در اجنام آن معصیت اهلل و رسول او صلی اهلل علیه وسلم و گفتگو باالی آن موجود 

در مسع و طاعت  بزرگی اجر و پاداشبدانکه و پیوسته در طلب اجر و پاداش از اهلل باش و  نباشد؛
 .باشدقرار نداشته  هلل و رسول او صلی اهلل علیه وسلمبا اخمالفت در ز امری است تا زمانیکه ا

جلوگریی از فساد مجاعت مسلمانان است  از امری خود امری را که در آن مصحلت شرعی مانند؛
، نه اینکه اینکار عکس آن از خیانت و فریب کاری است، زیرا خب دادن از خریخواهی و پنهان نکن

                                                   
أدیب : عتدال میگویدو فصیح در کالم ، و در مریان ا.....أدیب و کاتب .....وزیر بزرگ عالمه صاحب: ذهيب در سری أعالم النبالء میگوید.  55

و شعرش واقعاً زیبا بود ، و به تشبهات اش ضرب املثل میگفت ؛ از مهنی جهت أهل ادب سخنانش را علی رغم ....چریه دست ، شیعی معتزلی
 .احنراف اش در عقیده به استشهاد میآوردند

 .به نقل از بدائع السلک يف طبائع امللک -؛ [تـ ه ی ب  السلطان  فرض  أ ك ی د، وح ت م  على من ألقى السمع وهو شهید].  56
 (مرتجم) (.2123) صحیح سنن أبی داود ،(حدیث حسن صحیح)سنن أيب داود .  57
حکیم مشهور عرب ، در اسالم اش اختالف است ، و زیرا نيب صلی اهلل علیه وسلم را باوجودی که در مهان عصر زندگی میکرد مالقات .  58

 .یز به این قائل است که وی اسالم نیآورده استنکرده است ، و ابن عبدالب ن
آنرا « عیون األخبار»، و أبن قتیبة در « أمثال احلدیث »أبو الشیخ در  -، [فإنه ال مجاعة  ملن اخت ل ف  علیه... أ ق ل وا اخلالف  على أمرائكم ].  59

 .ختریج کرده اند
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دت به یقنی ثابت ، به شرط آنکه آنچه را مریسانی نز دبت و سخنچینی حرام در شریعت باشاز غی
اگر : ]، مهانطوریکه نووي میگویدشده باشد و به گمان خود در صدق و صحت آن غالب باشی

در آن ممنوعیتی نیست؛  (و به جتسس و سخنچینی پرداختی)  ه را که بدان نیاز داشتی ترک گفتیآنچ
، خب داده شودباید یا کسیکه صاحب والیت است  و ، اماماقع گرددو  ...... مهانطوریکه هرگاه

ی است که برایش و در تالش اطالع از آن چیز ها [60]اجنام میدهدبدلیل اینکه انسان مهیشه چننی 
پس  ،ا چننی امور را کشف و ازبنی ببد، و برای صاحب والیت الزم است تمفسده بار میآورد

به به آن حرام نیست، تا جائیکه بعضی آهنا ه ای امور مشاو مه( جتسس و سخنچنی)کل   تبصور 
 .[61].واهلل أعلم -، و بعضی مستحب میباشدنظر به سرزمنی ها و مکاهنا واجب

 
برای : ]مهانطوریکه گفته شده است، امنی یخائن شخص و برحذر باش ازینکه خائن باشی و یا برای

، و اهلل تعالی [62][نی شخص کفایت میکند که خیانت کار باشد و یا اینکه با خیانت کار ام
ِلي َوِإَلى الرَّسهولِ  ِإَلى َردُّوهه  َوَلو   بِهِ  َأَذاعهوا   ال َخو فِ  َأوِ  اأَلم نِ  م نَ  َأم ر   َجاءههم   َوِإَذا}: میفرماید  اأَلم رِ  أهو 

ههم   َتنِبطهونَهه  الَِّذينَ  َلَعِلَمهه  ِمن   ههم   َيس  َمتههه َورَ  َعَلي كهم   الل هِ  َفض له  َوَلو لَ  ِمن    .{َقِليالً  ِإلَّ  الشَّي طَانَ  لَت َّبَ ع تهمه  ح 
، در آهنا برسد آنرا شایع می سازند و هنگامیکه خبی از امینی و پریوزی یا ترس و شکست به: ترمجه

، و صاحبان امر شان باز می گرداندند، از حقیقت امر آگاه می شدند حالی که اگر آن را به پیامب و
 .از شیطان پریوی میکردید( مهگی ) ، جز اندکی بر مشا نبود اگر فضل و رمحت اهلل

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[  87]  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ات دین است ، بدر مقابل امری خود صب اختیار کن هرچند برتو ظلم کند ؛ زیرا اینکار از واج

َرههه شيئاً  أميرِه من رأى َمن »:  علیه وسلم میفرمایدمهانطوریکه نبی صلی اهلل  فَِإنَّهه  عليه فل َيص ِبر   َيك 
                                                   

 .یعنی جتسس و سخن چینی. 60
أحکام السماع و األستماع يف اشریعة »أنظر لتفصیل جتسس و النمیمة مشروع . 88/273الفتح إلبن حجر و  4/883شرح نووی بر مسلم .  61

 (.مرتجم. )حملمد معنی الدین بصري/ «اإلسالمیة
 .رواه أمحد يف الزهد ، و البیهقي يف الشعب عن مالک بن دینار.  62
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ًرا -أو فَاَرَق الَجَماَعة   – السُّل طَانِ  ِمنَ  َخَرجَ  َمن   هرگاه یکی : ترمجه .[63]« َجاِهِليَّةً  ِميَتةً  َماتَ   ِشب  
ن صب اختیار کند، زیرا اگر بر امری یا میشمارد پس بر آازمشا از امری خویش چیزی دید که آنرا زشت 

قیام کند و از مجاعت به اندازه یک وجب دور شود و مبرید به مرگ جاهلیت مرده  [مسلمان] سلطان
 .است

دست از  ابن األسود ست که عبداهلل بن عمر برای عبداهلل بن مطیع بن األسود هنگامیکهو این چیزی
بر باالی بنده گان  بود گفت؛ هر چند او ظلم بسیاری را کشیده  «بن معاویه یزید»اطاعت امری وقت 

 م ط یع   ب ن   اللَّه   ع ب د   إ ىل   ع م ر   ب ن   اللَّه   ع ب د   ج اء  »: در صحیح مسلم آمده است طوریکه ،اهلل اجنام میداد
نی    إ ين   :فـ ق ال   ،و س اد ةً  الرَّمح  ن   ع ب د   أل  يب   ر ح وااط   :فـ ق ال   م ع او ی ة   ب ن   ی ز ید   ز م ن   ك ان   م ا احل  رَّة   أ م ر   م ن   ك ان   ح 

س   آت ك   مل   
ل  ث ك   أ تـ ی ت ك   ،أل  ج   يًَدا َخَلعَ  َمن  : )یـ ق ول ه   صلی اهلل علیه وسلم اللَّه   ر س ول   مس  ع ت   ح د یثًا أل  ح د 

مَ  اللَّهَ  َلِقيَ  طَاَعة   ِمن   َعة   عهنهِقهِ  ِفي َولَي سَ  َماتَ  َوَمن   ،َلهه  حهجَّةَ  َل  ال ِقَياَمةِ  يَ و   «(َجاِهِليَّةً  ِميَتةً  َماتَ  بَ ي  
آمد عبداهلل بن عمر در هنگام واقعه احلرة در زمان یزید بن معاویه نزد عبداهلل بن مطیع : ترمجه .[64]

ت آمده ام تا کسی را بر ختمن نی: ، او گفتن امر را به أيب عبدالرمحن بگذارای: ه شدگفتبرایش  
، من آمده ام تا برایت حدیثی را بازگو منامی که از نبی صلی اهلل علیه وسلم شنیده ام که بنشامن

در حالی اهلل را مالقات میکند که ، در روز قیامت کسیکه از اطاعت امام دست بکشد»: میگفت
به مرگ  ، و کسیکه در گردنش بیعت امریی را نداشته باشد و مبریدمنیباشد ل و حجتی برویهیچ دلی

 .«جاهلیت مرده است
و جهاد را تا روز قیامت با هر امام جاری میدامن ، عم ازینکه : ]و شیخ حممد بن عبدالوهاب میگوید

 ینکه، عم از مه مسلمانان را واجب میدامنو مسع و طاعت از آئ ...فاجر نیکوکار باشد و یا فاسق و 
 .[65][ امر نکند و معصیت از اوعدم اطاعت اهلل که به ، تا زمانی یا بدکارنیکوکار و 

 

                                                   
 .متفق علیه.  63

 .9/898 تیمیة البن الفتاوى جمموع راجع - 64
 .الکبائر ، و اصول االمیان ، للشیخ حممد بن عبدالوهاب . 65
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[  81]  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابند تا از طرف شب به حمافظت و حراست پبر مشاست  رار داشته باشیددر هر سرزمنی جهاد که ق

ی از آهنا که امریی نداشته باشند و یککه خبوابند در حالی  و برای سه فرد حالل نيست، باشید
رضی اهلل عنه برای یکی از رهبان لشکرش  بکر ، و از وصیت أيبجهت حراست بیدار نباشد

شب  طرف؛ زیرا در عرب ها عادت است که از  از محالت شبانه خود را در امان دارید: ] ینستا
، زیرا تو در خطوط رکشی نکنبت خود در حراست شبانه سو از نو ، [66][ ناگهان محله ور میشوند

 .خباطر داشته باش را برادرانت اهلل ، و در حقدم با دمشن قرار داریمق
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[  89]  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َتَطع تهم   َما َلههم   واَوَأِعدُّ }: زیرا اهلل تعالی میفرماید؛ ای برادر مسلمان [67]عداد اإلعداداإل  ق هوَّة   ِمن   اس 

آهنا آماده سازید ، و ( مقابله با ) ؛ برای و آنچه از نریو در توان دارید: ترمجه ،{ال َخي لِ  رِبَاطِ  َوِمن  
 (.ی ورزیده ، مهیا کنید ) مهچنان از اسپان بسته 

، و مهچنان آموزش بدنی میگرددینات ورزشی است که باعث باال رفنت قوت إعداد متر  مجله موارد و از
؛ از مهنی جهت گفته شده است که آموخنت سالح های گوناگون تکتیک های جهادی و استعمال 

 .امروز آمادگی بگری ،برای فردا پس ریود؛آن ازدست م غریهرچیز باید در وقت آن صورت گرید در 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[  48]  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، و کثرت تعداد لشکر مسلمانان و برای جهاد در راه اهلل، و حفظ سرحدات ؛[68]الرباط  الرباط  

ر تو در مکان و وضعیتی قرار و اگ، دراز آیدبر تو  وضعیت مدت زمان این ؛ هرچندترسانیدن دمشن
                                                   

 .؛ أخرجه ابن عساکر يف تارخیه ، عزاه يف کنز العمال إلی الدینوري[غ رَّةً  العرب   يف فإن البـ ی ات؛ من احرت س  ]. 66
 .وغریه....مانند؛ اسلحه و سواری گرفنت آماده گی برای جنگ ، عم ازینکه این آمادگی ها بدنی باشد و یا هتیه و تدارک جتهیزات حربی. 67
و مهچنان . آماده گی و جتهیز برای جهاد يف سبیل اهلل میباشد ، از مهنی جهت خطوط مقدم جهاد با دمشن را رباطاً میگویند: مبعنی :رباط. 68

 (.مرتجم)مالزمت و استقامت در خطوط مقدم با دمشن را  و حمافظت از مرز های اسالم با کفر را نیز میگویند 
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مهنی امر را رباط گویند؛  ه باشداس داشتو دمشن از تو هر  هراس باشیدر داشته باشی که از دمشن 
 َلَعلَّكهم   اللَّهَ  َوات َّقهوا َورَاِبطهوا َوَصاِبرهوا اص ِبرهوا َآَمنهوا الَِّذينَ  َأي َُّها يَا}: مهانطوریکه اهلل متعال میفرماید

ِلحهونَ  فرا خوانید صب کنید و دیگران را به صب و شکیبائی ! أی کسانیکه امیان آورده اید : ترمجه ،{ت هف 
 .و مرز ها را نگهبانی کنید ، و از اهلل برتسید تا شاید رستگار شود

ن يا وَما َعَلي ها»: و نبی صلی اهلل علیه وسلم میفرماید  .[69]«رِباطه يَوم  في َسبي ل اهلل َخير  ِمَن الد 
 هبرت از در راه اهلل[ دمشن با جهاد در خطوط مقدم ] از سرحدات اسالم و  یک روز حراست: ترمجه

 .دنیا و آنچه در آنست میباشد
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[  48]  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
این متنایت از خود صفتی و تکب و از  خصوصًا زمانیکه! له با دمشن را هرگز متنا نکنای برادر مقاب

ا َل  »:نبی صلی اهلل علیه وسلم میفرماید ؛ طوریکه باشد [70]روی تعجب برخودت  ،ال َعدهو   ِلَقاءَ  تَ َتَمن َّو 
تَ  ال َجنَّةَ  َأنَّ  َواع َلمهوا ،فَاص ِبرهوا َلِقيتهمهوههم   فَِإَذا ،ال َعاِفَيةَ  اللَّهَ  َوَسلهوا  .[71]« السُّيهوفِ  ِظاَللِ  َتح 
روبرو گردیدید پس ، و چون با دمشن خبواهیدید، و از اهلل عافیت نکن روبرو شدن با دمشن را متنا: ترمجه

 .که جنت زیر سایه های مششری است  ، و بدانیدصب و استقامت اختیار کنید
در آن باهم روبرو شدند دعاء کنی ، زیرا اهلل دعاء را [ اسالم و کفر ] و برتوست که هرگاه دو صف 

 اللَّههمَّ »: اب دعاء کردز غزوه احز ی اهلل علیه وسلم در رو ، مهانطوریکه نبی صلجابت میکندهنگام ا
ِريَ  ال ِكَتابِ  مهن ِزلَ  َزابِ  َوَهازِمَ  السََّحابِ  َومهج  َح  زِم ههم   األ   .[72]« َعَلي ِهم   َوان صهر نَا اه 
ای ذات نازل گرداننده ای قرآن، و در حرکت در آورنده ابرها، و شکست دهنده گروه ! اهلل ای: ترمجه

 .نصیب گردان پریوزی و یاری ن، ما را بریشاها و احزاب

                                                   
 .متفق علیه. 69
 (.مرتجم.)یعنی خود را بسیار قوی و توانگر در شکست دمشن بپنداری ، و ازین غافل باشی که نصرت و پریوزی صرفاً از جانب اهلل است.  70
 .متفق علیه.  71
 .متفق علیه.  72
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 ،َأحهوله  ِبكَ  ،َوَنِصيِري َعضهِدي َأن تَ  اللَّههمَّ »:نبی صلی اهلل علیه وسلم این بودو مهچنان از دعا های 
، من به  ازوی من و یاری دهنده ئی من هستییا اهلل تو ب: ترمجه .[73]« أهقَاِتله  َوِبكَ  ،َأصهوله  َوِبكَ 

تو بر دمشن محله میکنم و به تأیید و نصرت یکنم و به توکل و اعتماد بود مکمک تو حیله دمشن را نا
 .تو با ایشان میجنگماز جانب 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[  44]  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ریوزی است، و نکار از اسباب نصرت و پدهید؛ زیرا ایهای خویش را در مقابل دمشن جرأت قلب 
، و کینه و در راه اهلل میباشد به جهاد و کثرت قتال بدانکه از سنگنی ترین امور بر سپاهیان اهلل رفنت

د که دمشن ، و یاد کنیباعث استحکام قدوم مشا میگردد، زیرا خویش را بردمشن به کثرت یاد کنیداکراه 
ا از رفنت به مناز مجعه و مجاعات در مساجد مادران و خواهران تا دور گردانیده است و مشا ر  مشا را از

آنان : ه کوتاه و در یک مجل، مشا را با زراعت و جتارت قطع کرده است ای باز داشته است و رابطه
 .و شرایط را بر مشا تنگ گردانیده است ا نگذاشتهرا در دین و دنی برای مشا هیچ چیزی

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[  43]  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باخود  راو جتهیزات حرب وسائل نقشه و سایر  ری بسوی دمشن حرکت کردید پسو هرگاه در لشک
سرزمنی دمشن، و راه رفت و بازگشت خویش را  صورتیکه نتوانید سرزمنی اسالم را ازببید، چون در 

ا خود مهچنان زاد و توشه سفر را به قدر کفایت و ب تفکیک مناید این وسائل مشا را کمک میکند،
و از آنچه که ترا در جنگ علیه دمشن کمک ، وغریه ... ؛ سالح و طعام و دواء، چونمحل کنید

ضروری خویش را مهیشه باخود داشته باشید، و مهچنان دواء ، و سالح  و سایر لوازم میکند جدا نشو
و در  ،م ها را پانسمان و درد ها را مداوا کنیدتا زخ کنید،و لوازم پانسمان را مهیشه با خود محل  

 .ت زیاده روی نکیندلباس پوشیدن
                                                   

 .إخل ....اللهم: ق ال   غ ز ا إ ذ ا و س لَّم   ع ل ی ه   اللَّه   ص لَّى ه  اللَّ  ر س ول   ك ان  : ولفظه األلباين، وصححه غریب، حسن: وقال والرتمذي داود أبوأخرجه  .73
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[  42]  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نیک خویش اجنام بده ؛ زیرا هر فرد به قوت اعمال زیادی قبل از پرداخنت به جنگ اعمال نیک ]

، واحد و با عقیده واحد اجنام گرددو هبرتین اعمال آنست که دریک صفت ، [74][میجنگد
َيان   َكأَن َّههم   َصفًّا َسِبيِلهِ  ِفي ي هَقاتِلهونَ  الَِّذينَ  يهِحبُّ  اللَّهَ  ِإنَّ } :دمهانطوریکه اهلل متعال میفرمای  ب هن  

نیان آهننی صف بسته اند و در راه اهلل جهاد بی گمان اهلل کسانی را که چون ب: ترمجه ،{َمر صهوص  
؛ زیرا اگر مهگی خباطر از اختالف در نیت و مقاصد خویش و برحذر باشید دارد؛ میمیکنند دوست 

ر سبب اختالف در میان شان ، این امباشند اما نیت هایشان خمتلف باشدامری واحدی مجع شده 
املثلی ، مهانطوریکه در ضرب نش استوار استراادبر قوت و استواری بر  میگردد، و بدان که شخص

 .«دهامله نی من نـ ز ل  و ح  »:میگویند

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[  45]  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نید،و تنها ترس اهلل را در قلبهای خویش داشته باشید، و بر او توکل ک! از ترس دمشن برحذر باشید
 َعَلي ِهمه  اد خهلهوا َعَليِهَما اللَّهه  َأن  َعمَ  َيَخافهونَ  الَِّذينَ  ِمنَ  َرجهالنِ  قَالَ }: ایدمهانطوریکه اهلل متعال میفرم

ِمِنينَ  كهن تهم   ِإن   فَ تَ وَكَّلهوا اللَّهِ  َوَعَلى َغالِبهونَ  فَِإنَّكهم   َدَخل تهمهوهه  فَِإَذا ال َبابَ  ردانی که مدوتن از  :ترمجه ،{مهؤ 
، پس مشا از دروازه بر آنان وارد شوید: ارزانی داشته بود گفتند فروانی ، و اهلل به آهنا نعمتمیرتسیدند

 .، و بر اهلل توکل کنید اگر امیان داریدوارد شدید قطعاً پریوز خواهید شدهنگامیکه 
 َلكهم   َغاِلبَ  َفاَل  اللَّهه  مه يَ ن صهر كه  ِإن  }: که نصرت و متکنی تنها بدست اهلل متعال است و بس و بدان

ذهل كهم   َوِإن   ِمنهونَ  فَ ل َيتَ وَكَّلِ  اللَّهِ  َوَعَلى بَ ع ِدهِ  ِمن   يَ ن صهرهكهم   الَِّذي َذا َفَمن   َيخ  اگر اهلل مشا را : ترمجه ،{ال مهؤ 

                                                   
 أ ب و و ق ال   ،ال ق ت ال قـ ب ل ص ال ح ع م ل ابب  ) این قول از أيب درداء رضی اهلل عنه روایت است ، و خباری بابی را حتت این قول ختریج کرده است .  74

ال ك م  ب أ ع   تـ ق ات ل ون   إ منَّ ا :الدَّر د اء   ".الباري فتح" من. صحیح سندها والثانیة السند، منقطعة األثر من األوىل واجلملة ،(م 
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( ند و یاریتان نک) ، هیچ کس بر مشا پریوز خنواهد شد ، و اگر مشا را حبال خود واگذارد یاری کند
 .پس چه کسی بعداز او مشا را یاری خواهد کرد؟ و مؤمنان باید تنها بر اهلل توکل کنند

اهلل بر هیچ کسی با نصرت : ، و میگویدبر مردم: یعنی[ فال غالَب َلکهم]: طبي در تفسریش میگوید
شان  نرا اهلل در میا [و کسان ] دات مهه موجو ، هر چند بر علیه مشا مشا غالب آمده منی تواند

د خویش و کثرت تعداد آنان پس از دمشنان اهلل خباطر قلت تعدا، خلقت کرده است استعمال کنند
صلی اهلل علیه وسلم استوار ، تا زمانیکه بر امر اهلل قامی بوده و در اطاعت اهلل و رسول او نرتسید
 خبواهید و به ز اهللپس نصرت را در دعاء هایتان ا، ورت غلبه و پریوزی از آن مشا است؛ درینصباشید

، اهلل عجیبی در نصرت و تصحیح نیت ها دارد؛ زیرا مهانا دعاء عبادت است و اثر وی استغاثه کنید
ِشفه  َدَعاهه  ِإَذا ال مهض َطرَّ  يهِجيبه  ن  َأمَّ }: متعال میفرماید َعلهكهم   السُّوءَ  َوَيك   َمعَ  َله  إِ أَ  اأَلر ضِ  خهَلَفاءَ  َوَيج 

را اجابت ( درمانده)=مضطر  یا کسیکه دعای (آیا این بتها هبرتند) :ترمجه. {َتذَكَّرهونَ  امَ  َقِليالً  اللَّهِ 
مشا را جانشینان زمنی قرار میدهد، آیا اله ، و میکند، چون او را خبواند، گرفتاری را برطرف میسازد

 .چه اندک پند میگریید! ؟دیگری با اهلل است

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[  46]  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از سستی و عاجزی در مقابل  ، ودهید جخبر  دمشن متجاوز متام کوشش های خویش را در جنگ علیه
دو مرض خطرناکی است که نبی صلی اهلل علیه وسلم از آن پناه خواسته  ، زیراایشان برحذر باشید

به  -، و بدانید که اجر و پاداش این عمل لت از اهلل پناه خبواهیدخص است؛ پس مشا نیز از این دو
ت دارد که درین راه یک مسلمان و جماهد متحمل میگردد، بستگی به قدر مشق -مانند سایر عبادات

َطعهونَ  َولَ }: طوریکه اهلل متعال میفرماید زِيَ ههمه  َلههم   كهِتبَ  ِإلَّ  َواِدياً  يَ ق  َسنَ  الل هه  لَِيج   َكانهوا   َما َأح 
را منی پیمایند ، مگر اینکه برای آهنا نوشته میشود ، تا ( و سرزمینی ) و هیچ وادی : ترمجه ،{يَ ع َملهونَ 

 .اهلل پاداش نیکوترین کردارشان را به آهنا بدهد
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ِرص  : )و نبی صلی اهلل علیه وسلم میفرماید  َفعهَك، ما على اح   .[75](تَ ع ِجز ول باهلل واستعن   يَ ن  

ی اهلل کمک و یاری خبواه و عاجز  از ، وبرای تو منفعت مریساند حریص باش بر چیزی که: مجهتر 
 .اختیار نکن

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[  47]  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صب حاصل نصرت با  بدانکه ، وعاجزی ناکامی ، وصب عزت استمهانا ! ای أهل اسالم]

و آنکه در و بدان که بزدلی سبب کشته شدن و حرص زیاد سبب حمرومی میگردد ، ، [76][میشود
جنگ در فرار از دمشن کشته میشوند بیشرت از آنانی است که رو در رو با دمشن کشته میشوند ، و 

امروز ما چه در اول اسالم فرض این بود که یک مسلمان نباید از گروه ده نفری دمشن فرار کند ؛ پس 
َمِئذ   ي هَول ِهم   َوَمن  } :شده است؟ اهلل تعالی میفرماید ًزا َأو   ِلِقَتال   مهَتَحر فًا ِإلَّ  دهب هَرهه  يَ و   فَ َقد   ِفَئة   ِإَلى مهَتَحي  

، مگر کند  و هرکه در آنروز به آهنا پشت: ترمجه ؛{ال َمِصيره  َوبِئ سَ  َجَهنَّمه  َوَمأ َواهه  اللَّهِ  ِمنَ  بَِغَضب   بَاءَ 
، به (گر باشد دی) پیوسنت به گروهی ( قصد ) برای محله دوباره یا ( هدفش از کناره گریی ) آنکه 

 .، و جایگاه او جهنم است و چه بد جایگاهی استغضب اهلل بازگشته است

کن و وی را در قتال با دمشن و هنگام رویاروی دو صف بر صب   پیشه با امری خویش صب یکجا پس
 ب ستودنی است، و عاقبت صب نصرتاز لوازم نصرت است، و نتائج ص [77]کن، زیرا مصابرهتوصیه  

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[  41]  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زمانیکه ی صلی اهلل علیه وسلم بدلیل قول نب! گفنت تکبری را هنگام مشاهده دمشن خباطر داشته باش
                                                   

 .مسلم . 75
 .عیون األخبار ، و العقد الفرید -این قول به خالد بن ولید بدون سند منسوب است ، .  76
 .یکدیگر خویش را به صب توصیه منودن.  77
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بریون برآمده اند  ( و زراعت جهت کشت ) با بیلچه های خویش  «اهل خیب» مشاهده کرد که
؛ إنا إذا نزلنا بساحة قوم  َفَساَء صباحه المهنَذرين -ثالث مرات-اهلل أكبر »:گفت . [78]«َخرَِبت  خيبره
ا چون بر سرزمنی قومی ؛ و مخیب ویران شد: و گفت -این را تکرار کرد سه بارو -اهلل أکب : ترمجه

 .ترسانیده شده اند( و آخرت  در دنیا از عذاب اهلل) که یفرود آئیم پس بد است صبح آنان

هنگام در و درین حدیث حکم استحباب گفنت تکبری : میگوید 84/862نووی در شرح اش بر مسلم 
 .دمشن ثابت میگرددسپاه روبرو شدن با 

گفته دمشن مستحب   در هنگام روبرو شدن با سپاهان اذکار اهلل می از (اهلل اکب ) و گفنت تکبری یا 
 .شده است

هنگام قتال   روایت است که نبی صلی اهلل علیه وسلم از بلند کردن صدا دراما از أيب موسی أشعری 
صلی اهلل  النَِّبي   َأص َحابه  َكانَ »: روایت است که میگویدنیز و از قیس بن ع ب اد ، [79]داشت کراهیت

َرههونَ  وسلم عليه نبی صلی اهلل علیه وسلم از بلند   اصحاب: ترمجه .[80]«ال ِقَتالِ  ِعن دَ  الصَّو تَ  َيك 
 .کردن صدا در هنگام قتال کراهیت داشتند

صلی اهلل علیه وسلم را دید   و عتبة بن ربیعة برای اصحابش در روز بدر هنگامیکه عساکر رسول اهلل
 ...آیا ایشان را در حالی میبینم که : ترمجه ،[81][تَ َلمَُّظ الَحيَّات يَ تَ َلمَّظون... أل ترونهم ]: گفت

 .بچشندبرای آخرین بار زبان های خویش را در دهان خود میچرخانند تا مزه زندگی را 
و مهچنان هنگامی که عائشه رضی اهلل عنها در روز جنگ مجل اصحاب اش را دید که تکبری 

                                                   
 .متفق علیه.  78
این حدیث : آنرا د مستدرک خویش ختریج کرده است و گفته است حاکمقرار داده است،و ( حسن)األذکار از نووی آنرا  و ابن حجر در ختریج. 79

نیز با وی  ذهبیمیباشد ، اما آنرا ختریج نکرده اند ، و حدیث هشام الدستوائي برآن شاهد میباشد ، و ( مسلم و خباری)صحیح بر شرط شیخنی 
السلسلة ./ضعیف خوانده است( 2683)آنرا در ختریج احادیث جامع الصغری  اما آلبانی .ین صحیح ترین استا: مواففت کرده و گفته است

 (مرتجم[.)القتال عند الصوت رفع یكره كان  اهلل رسول أن: عن أيب موسی األشعري : ] منت حدیث (. 2419)الضعیفة 
 عامة قول وهو ،بالدعاء الصوت رفع كراهیة   :الفقه من احلدیث هذا يف]: طبىال قالو  موقوفًا، األلباين وصححه (4656)داود  أبو أخرجه - 80

 [.والتابعنی الصحابة من السلف
مبعن چرخانیدن زبان در هان برای جستجوی مواد باقی مانده طعام در دهان است : ، و تلمظ از ملظهیچ صدای شان بریون منی آید: یعنی – 64

 عیون" يف وأورده تارخیه، يف عساكر ابن أخرجه میگویند ، « ملاظه»انده ئی طعام در دهان و در خال های دندان ، از مهنی جهت برای آثار باقی م
 .سند بال" الفرید الع قد"و" األخبار
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ِثرهوا الص: ]میگویند، گفت زیاد چیغ : ترمجه ،[82][ياَح؛ فإنَّ كثرَة التكبيِر عند اللقاِء من الفشلل تهك 
 .ناکامی استهنگام مقابله با دمشن از نشاهنای شکست و  یاد نزنید؛ زیرا کثرت تکبری گفنت درو فر 

ری بودن در ه ، مگر در صورتیکه محالت است نگام جهاد و مقابله با دمشن هبرتبنًا سکوت و س 
 .[83]گرددقع  کرراً وا دمشن

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[  49]  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ِبَما يَأ تِ  يَ غ لهل   َوَمن  } :اهلل متعال میفرماید زیرا ؛از غنائم خیانت منائی و برحذر باش ازینکه در چیزی

مَ  َغلَّ  خیانت کرده ( در آن  که)با آنچه  مهراه نت کند روز قیامتو هر کس خیا :ترمجه ،{ال ِقَياَمةِ  يَ و 
 .شودمیاست آورده 

ما َظَهَر الغهلوله في قوم قطُّ إل أهل ِقَي في قلوبهم ]:ست که میگویدو از ابن عباس روایت ا
ظهور کرده باشد  یخیانت کاران در میانشان هیچ یک قومی نبوده است که: ترمجه .[84].[الرُّع به 

 .اهلل در قلب هایشان ترس را انداخته است مگر اینکه

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[  38]  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الَِّذينَ  َأي َُّها يَا}: ، طوریکه میفرمایدکنیم  وصیت اهلل برای ما اینست که در جنگ آداب آنرا رعایت
ِلحهونَ  َلَعلَّكهم   َكِثيًرا اللَّهَ  َواذ كهرهوا فَاث  بهتهوا َئةً فِ  َلِقيتهم   ِإَذا َآَمنهوا  تَ َناَزعهوا َوَل  َوَرسهوَلهه  اللَّهَ  َوَأِطيعهوا،  ت هف 

َشلهوا َهبَ  فَ تَ ف  ! أی کسانیکه امیان آورده اید :ترمجه .{الصَّاِبرِينَ  َمعَ  اللَّهَ  ِإنَّ  َواص ِبرهوا رِيحهكهم   َوَتذ 
ا بسیار یاد کنید ، و اهلل ر باشید( و ثابت قدم ) ید، پایدار روبرو شد( از دمشن )  هنگامیکه با گروهی

                                                   
 ".الفرید الع قد"و ،"األخبار عیون" يف عنها أورده - 82

 .«صیح األعشی»مراجعه گردد به .  83
 .ضعفه األلباين موقوفاً  .84
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، و و اهلل و رسول او را اطاعت کنید، و با مهدیگر نزاع نکنید، که سست شوید ،تا رستگار شوید
 .، و صب کنید بی گمان اهلل با صابران استمشا از هم بپاشد( ابت و مه) قوت 

 ل باهلل، كفر َمن تقاتلون اهلل؛ سبيل في اهغ زهوا): لی اهلل علیه وسلم اینستاهلل صو وصیت رسول 
ر میوزند آنانی را که به اهلل کف و! در راه اهلل جبنگید: ترمجه. [85]...(تهَمث لوا ول ، تَ غ ِدروا ول تَ غهلُّوا،

 .نکنید [86]مثله کسی را  ، وبکشید، اما از حد نگذرید، و خیانت نکنید
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[  38]  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 باالی برادرش ؛ و هرکسیکه بربرادران مسلمان خویش دعاء کن در غیاب اش ورا  مهیشه أمری املؤمننی
م و دین او مهربان است پس او را در هنگام سحر و سجده و آذان و مهم تر از آن در هنگا

، مهانطوریکه فضیل بن عیاض از دعای خویش حمروم نگرداند[ ار مسلمانان و کف] رویاروی دو صف 
َصَبت البالده ]: میگوید لو كان عندي دعوة مستجابة لم أجعلها إل في اإلمام؛ فإنه إذا َصَلَح َأخ 

امام و امری املؤمننی ای اگر نزد من دعائی باشد که مستجاب گردد حتماً آنرا بر : ؛ ترمجه[وَأِمَنت العباد
 د و بنده گان در امنیتمیگرد و صاحل ا اگر او صاحل گردد شهرها حاصلخیز و ثرومتند، زیر قرار میدهم

ِسنه هذا غيرهك] :؛ آنگاه عبداهلل بن مبارک سرش را بوسید و گفتقرار میگریند : ؛ ترمجه[87][ل يهح 
 .هیچ کسی هبرت از تو درین امر نیست

 

 

 

                                                   
 .مسلمصحیح  .85
 صورت ساخنت زشت معنی به: التشویة و ، اعضاء منودن قطع ویا جسد امعاء و قلب یا چشم کشیدن ویا ، بینی یا گوش بریدن معنی به: مثله. 86

 (.مرتجم.)است
 الذهيب: منهم كثریون وأوردها االعتقاد، أصول يف والالل كائي ،"السنة شرح" يف والبهباري ،"احللیة" يف نعیم وأبو تارخیه، يف عساكر ابن أخرجها .87
 .تارخیه يف
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  !!!ميکنم و شما آمين بگويدحال من دعاء 
د   الحق على ثَ ب ت ني اللهم والعمل، القول في اإلخالص ارزقني اللهم  قلبي لَي ن اللهم رأيي، وَسد 
 العمل عند ضعيف إني اللهم أعدائك، على والشدة الغلظةَ  وارزقني الحق بموافقة طاعتك ألهل

 عظيماً  عندك اجعلني اللهم الغافلين، من لنيتجع ول عليها، والقوة فيها النشاط فارزقني بطاعتك؛
ني اللهم مههاباً، محبوباً  إخواني وعند َوِضي عاً  نفسي وفي  سبيلك، في شهادةً  وارزقني األسر من َأِعذ 
 .[88].القلوب مهَقل بَ  يا كلها األمور في خاتمتي وأحسن ِغرَّة، على تأخذني ول
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نسبت به اهل  رارا مستحکم بدار ، یا اهلل قلب مرا براه حق ثابت نگهدار و عقیده مرا اخالص در قول و عمل نصیب گردان ، یا اهلل میا اهلل م. 88

یب گردان ، یا اهلل من ضعیف هستم از اینکه ترا بطور نصشدت و غلظت  در مقابل دمشنانت راحق نرم بگردان ، یا اهلل مبا اطاعت ات و موافقت 
 بزرگ میداری پس مرا اگر را از مجله غافالن قرار نده ، یا اهللنشاط و قوت در اجنام آن اعطاء فرما ، و م راشائسته اطاعت و عبادت کنم ؛ پس م

در مقابل برخورد ، یا اهلل مرا خوش مرا حمبوب و صاحب عزت گردان کوچک گردان و نزد برادرامن  داگر کوچک میداری نزد خو  وبدار نزد خود بزرگ 
، و در مجیع امور خامته ئی هات و خطاء های  کوچک مواخذه نکن، و مرا در اشبتاشهادت در راه خود را نصیب گردان گردان و مرا  مفامیل اهل و

 !!ای  گرداننده قلب ها! مرا نیک گردان


